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   ٧  تقديم

 ن اصطفىاحلمد هللا وسالم عىل عباده الذي

 ...وبعد 

زال مفكرون رساليون محلوا رسالة  فقد كان يف تاريخ املسلمني وما
جاء هلداية البرشية من الظلامت إىل النور,  إهليا ااإلسالم باعتباره دينً 

 .وأخذوا عىل عاتقهم محاية هذا الدين من االنحراف والتحريف

ذي عاشته ويف عرصنا احلارض وبعد انقضاء فرتة السبات الفكري ال
احلضارة اإلسالمية يف عهد اخلالفة العثامنية, ودخول العامل اإلسالمي 

كان له األثر  احتت االستعامر املبارش وغري املبارش, وّلد هذا الوضع حتدي 
اإلجيايب يف نشوء وعي يف األمة اإلسالمية ملواجهة هذا التحدي, ووالدة ما 

اده لواقع صحوته بنقد روّ  أطلق عليه جيل الصحوة اإلسالمية الذي بدأ
األمة وعوامل ضعفها ووضع األسس التي متكنها من االنطالق إىل بناء 

 .حضارهتا من جديد

ا أكرب حتّديني  :ااألمة مه اموتواجهه امواجهته أمَّ



 يف السياسة رأي  ٨

 .رسم معامل اإلحياء الفكري -
 .والرصاع احلضاري مع املستعمر -

رسم معامل والتحديان متالزمان, فال يمكن لألمة أن تنطلق يف 
ملا  احضارهتا ما دام هناك من يقيد هذا االنطالق من داخل األمة تنفيذً 

 .يمليه عليه املستعمر الذي أوجده وبيده بقاؤه

والتي نرشها كاتبها  − حيوهيا هذا الكتاب  التي −هذه املقاالت  وتأيت
 »حديث الشهر«يف سلسلة بعنوان ) اخلليجعامل (العالمة الفضيل يف جريدة 

, يف إطار )م١٩٩٣/١٩٩٤( ه١٤١٤/١٤١٥الفرتة خالل عامي يف 
 .التحديني املشار إليهام

والفضيل هو أحد رواد اإلحياء اإلسالمي يف عرصنا احلارض, 
ولبنات يف معامل اإلحياء يف جوانبه الفكرية  اوكتاباته ومؤلفاته تعترب أسًس 

 .والترشيعية

سالمي هي كتاباته وأهم اجلوانب التي بحثها وأغنى هبا الترشيع اإل
) يف انتظار اإلمام(يف النظرية السياسية يف اإلسالم, حيث مّثلت مؤلفاته 

) حضارتنا يف ميدان الرصاع(و) مشكلة الفقر(و) الدولة اإلسالمية(و
دروس (و) الكيان السيايس اإلسالمي من خالل نصوص املالية العامة(و

الفقهي للسالم مع الرأي : مقال(و) كتاب البنوك − يف فقه اإلمامية 
وغريها من مقاالت وبحوث, مّثلت معامل النظرية وعاجلت ) إرسائيل

 .أبعادها املختلفة

 .ويأيت هذا الكتاب ليضع لبنة أخرى يف هذا السياق

وهو باإلضافة لرتكيزه يف جممل مقاالت الكتاب عىل الفكر السيايس, 



   ٩  تقديم

مية وأهدافها إال أنه احتوى يف بعضها اآلخر عىل مبادئ الفلسفة اإلسال
 .االجتامعية واألخالقية يف ترشيعاهتا

كام قارن يف مواضع عديدة منها بني مقاصد الترشيع اإلهلي والترشيع 
 .اإلنساين, وباألخص بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية

ومن خالل قراءة متأنية هلذه املقاالت, يمكن للقارئ املثقف أن يلمح 
من خالل مقارناته بني احلضارتني اإلسالمية  −د أن العالمة الفضيل أرا

أن يركز عىل استقاللية الشخصية اإلسالمية واعتزازها  −والغربية 
بمبادئها, وهو هبذا يريد لإلنسان املسلم أن يبني شخصيته عىل أساس من 

 .املبادئ والترشيعات التي يؤمن هبا
وتعليم حاولت إن احلضارة الغربية بام متلكه من نفوذ ووسائل إعالم 

الترشيعات احلياتية منه  اوحتاول فصل املسلمني عن دينهم خصوًص 
 .وغايات اباستخدام طرح مفاهيم براقة ختفي من ورائها أهدافً 

ويف هذه املقاالت دراسة ناقدة لبعض هذه املفاهيم وأصل نشأهتا 
وأهدافها وحتقيق مدى مالزمتها وتطابقها مع الترشيع اإلسالمي, كام نرى 

 :لك يف مثلذ

 .املقال األول −مصادر املعرفة  �
 .املقال الثاين − حق احلياة  �
 .املقال الثالث − مفهوم احلرية  �
 .املقال اخلامس −مفهوم الثقافة  �
 .املقال العارش −اهلوية اإلسالمية  �
املقالني التاسع  − الَعلامنية والِعلامنية واملغالطة السياسية  �

 .واحلادي عرش
املقال  − احلجاب اإلسالمي  السلب احلضاري وظاهرة �

 .الثاين عرش



 يف السياسة رأي  ١٠

 .املقال الثالث عرش −دعوة اإلجهاض  �
 .املقال الرابع عرش −مفهوم السالم  �
 .املقال اخلامس عرش −مفهوم االستعامر البولييس  �

وحيوي املقال الرابع دعوة إىل الوحدة اإلسالمية بطريقة علمية 
اسات املقارنة يف وليست عاطفية خطابية, وذلك عرب دعوته لنرش الدر

مجيع العلوم اإلسالمية بام فيها علم العقيدة واختاذها ثقافة عامة بني 
املسلمني, وإدخال هذه الثقافة إىل مجيع املعاهد والكليات الدينية 

 .واألكاديمية
وهي دعوة رائدة لو قدر هلا أن تطبق ستزول من خالهلا الكثري من 

لذي يعيشه املسلمون بطريقة العصبيات وتنهي حالة التمزق الطائفي ا
 .علمية وعملية

 ويف املقاالت السادس والسابع والثامن, حتليل ملقومات ومرتكزات
حضارتنا اإلسالمية وكيفية النهوض هبا وآليات بنائها ونرش الوعي 

وما حوته هذه املقاالت يستحق أن يدخل إىل مناهج ... الفكري والسيايس
يتعلم الطالب أسس حضارته ودوره يف التعليم يف بلداننا اإلسالمية ل

 .بنائها

 فقد رأينا إعادة نرش هذه املقاالت كمجموعة واحدة يف هذاوبعد, 
الكتاب لتعم هبا الفائدة للقارئ والباحث يف الفكر اإلسالمي, وحفظ 

 .رشع اهللا من وراء القصد واهللا ويل التوفيق وهو الغاية
 فؤاد عبد اهلادي الفضيل

 ّالمة الفضيلجلنة مؤّلفات الع
 ه١٤٢٦/ صفر/ ١٥
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   ١٣  املعرفة ودورها يف حتصيل العقيدة

تطلق يف العرف االجتامعي العريب عىل ) معرفة(يف البدء كانت كلمة 
اإلدراك احليس ثم انتقل هبا من احليس إىل العقيل, شأهنا يف ذلك شأن 

 .العربية, فأصبحت تشمل اإلدراكني احليس والعقيل الكثري من الكلم

ق حديثً  بني املعرفة والعلم بأن العلم معرفة منظمة, واملعرفة  اوُيفرَّ
 .وغري منظم مطلق اإلدراك منظًام 

وبعد ترمجة كتب الفلسفة اليونانية إىل العربية, ووضع الفلسفة 
 اتعني فرعً ) معرفة(اإلسالمية من قبل املفكرين املسلمني أصبحت كلمة 

 .من فروع الفلسفة اإلسالمية, كام هو الشأن يف الفلسفة اليونانية

 :اوعاد يطلق عليها حديثً 

 ).Theory of Knowledge or Epistemologyنظرية املعرفة (

أحد فروع الفلسفة الذي : اإلبيستمولوجيا«: ويعرفها رونز بقوله
 .»يبحث يف أصل املعرفة تكوينها ومنهاجها وصحتها

ألن الفلسفة  ;والذي أعنيه هنا املفهوم الثاين, أي نظرية املعرفة
نظريتي املعرفة والوجود, بسبب  −وبخاصة يف العصور املتأخرة  −تدرس 



 يف السياسة رأي  ١٤

 .ما بينهام من عالقة

وألن الفلسفة تستهدف من بحوثها تعّرف مصدر املعرفة ومصدر 
ملعرفة وعلة الوجود, أو ما تسميه الفلسفة القديمة علل األشياء, علة ا

 .الوجود

نحاول أن نتعرف هنا نوع العالقة بني املعرفة والوجود, تلك العالقة 
التي دفعت الفلسفة إىل اجلمع بينهام, لننطلق منه إىل تعرف دور املعرفة يف 

النظرة الفلسفية للكون : حتصيل العقيدة, وبخاصة أن العقيدة تعني
 .واحلياة واإلنسان

عرب عنه الفلسفة القديمة تقوم عىل وجود قاسم والعالقة بينهام فيام ت
علة املعرفة وعلة : مشرتك بينهام يتمثل يف بحث الفلسفة لعلة كل منهام

 .الوجود

تتولد منها عالقة  −وبعد البحث عن مصدر املعرفة  −وهذه العالقة 
 .أخرى تقوم بني مفاهيم الوجود ومفاهيم املعرفة

املعرفة هو احلس والعقل فمن يذهب من الفالسفة إىل أن مصدر 
 .مصدري مفاهيم ونظريات الوجود ا, يعتربمها أيًض امعً 

ومن اعترب أحدمها فقط هو املصدر, اعتربه ـ أيًضا ـ هو املصدر 
 .ملفاهيم الوجود

ويف ضوء تعريفنا للعقيدة املذكور يف أعاله يكون مصدر العقيدة عن 
 .الكون واحلياة واإلنسان هو مصدر املعرفة

 .ل هو احلس التمس عقيدته من احلسفمن قا



   ١٥  املعرفة ودورها يف حتصيل العقيدة

 .ومن قال هو العقل التمس عقيدته من العقل

, اوألن الفالسفة املسلمني اعتربوا مصدر املعرفة احلس والعقل معً 
احلس يدرك اجلزئيات, والعقل : وفرقوا بينهام بمتعلق اإلدراك فقالوا

ا يدرك الكليات, وألن مفاهيم الوجود هي من الكليات قالوا مصدره
 .العقل

يف  −ومن هنا ذهبوا إىل أن العقيدة ال تثبت إال بالعقل, ويعتد النقل 
 .للعقل امؤيدً  −رأهيم 

وقد تؤخذ عليهم هذه كمفارقة منهجية, وذلك ألن هناك يف العقيدة 
اإلسالمية ما ال يدرك بالعقل, وهي األشياء الغيبية كاجلن واملالئكة واجلنة 

 .إلخوالنار والقيامة ومشاهدها و 

وألنَّه ال سبيل ملعرفتها إال عن طريق النقل كان املفروض من ناحية 
مصدرين آخرين ) احلس والعقل(منهجية أن يضاف إىل مصدري املعرفة 

 , الذي)النقل(مها اإلهلام والوحي, أو ما نسميه يف الترشيع اإلسالمي 
 ).السنة الرشيفة(و) القرآن الكريم(نعني به 

العالقة بني املعرفة والوجود ليست هي التي وعىل أساس منه تكون 
قالت هبا الفلسفة القديمة وهي وجود القاسم املشرتك بينهام, وهو البحث 

 .عن العلة

وإنام هي البحث عن مصدر املعرفة الذي حيدد الفكر الذي تستقى 
 .منه مفاهيم العقيدة التي هي جزء مهم من مفاهيم نظرية الوجود

ة النظر يف البحث عن مصدر املعرفة داخل بد من إعاد ومن هنا ال
 :إطار الفلسفة اإلسالمية, وتقسيم املعلومات إىل



 يف السياسة رأي  ١٦

 .طبيعية وغري طبيعية �
 .وغري الطبيعية إىل غيبية وغري غيبية �

 :ثم توزيع مصادر املعرفة عىل هذه األشياء كالتايل

 .املعلومات الطبيعية تؤخذ عن طريق احلس �
 .غري الغيبية تؤخذ عن طريق العقل �

الغيبية تؤخذ عن طريق الوحي واإلهلام, أي عن طريق املنقوالت 
 .الدينية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية

وهبذا نكون قد استكملنا منهج البحث يف قضايا العقيدة اإلسالمية 
 .عن طريق الفلسفة

الكثري من قضايا املعاد ال تدرك بالعقل, وال سبيل للوصول  فمثًال 
القرآن الكريم والسنة القطعية, وهذه كالنرش واحلرش إليها إال عن طريق 

والوقوف واحلساب واجلزاء من ثواب وعقاب والنعيم والعذاب ال تعرف 
 .إال عن طريق النقل

أن ال نقرص مصدر العقيدة عىل العقل, ألن العقل ال  اوالزم هذا أيًض 
ة وعديد , وألن النقل يأيت يف مجلايمكنه استيعاب كل قضايا العقيدة إدراكً 

 .للعقل اومؤيدً  ا, وليس تابعً ومستقًال  امباًرش  امن قضايا العقيدة مصدرً 

, اعلينا أن نسلك املنهج التكاميل يف دراسة العقيدة فلسفيً : اوأخريً 
 .وهو املنهج الذي يتكامل فيه العقل بالنقل, والنقل بالعقل
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   ١٩  توفري حق احلياة

 ).حق احلياة(حق نصت عليه وثائق حقوق اإلنسان هو أهم  لعّل 

يف هذه الدنيا العزيزة الكريمة  احييأن من حق اإلنسان أن : ويراد به
 .ليتمتع من خالهلا بكرامته كإنسان وحيرتم كرامة اآلخرين كناس

 ِيف  َك لَ  ٌخ ا أَ مَّ إِ : انِ فَ نْ ِص  اُس النَّ >: $والكلمة املأثورة عن اإلمام عيل 
االحرتام املتبادل بني اإلنسان  تعني هذا )١(<ِق لْ يف اَخل  َك لَ  ريٌ ظِ و نَ أَ  ينِ الدِّ 

 .واإلنسان

كيف يتوفر هذا احلق لإلنسان : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
 بالشكل الذي يعطيه احلياة العزيزة الكريمة?

وهو أقدم وثيقة دستورية تضمنت  − إننا إذا رجعنا إىل القرآن الكريم 
لزوم توفر ثالث وسائل لتوفري  نجده يقرر − بيان هذا احلق واإللزام به 

 :هذا احلق, وهي
                                                 

ي ملا والّه عىل مرص ملالك األشرت النخع $, كتاب اإلمام عيل ٣هنج البالغة, ج )١(
 .٥٣وأعامهلا, رقم 



 يف السياسة رأي  ٢٠

١Kא

ما يعنيه علامء االقتصاد السيايس, حيث يعرفوهنا  − هنا  − وأعني هبا 
باألرض وما تشتمل عليه من ثروة طبيعية يف باطنها وعىل سطحها 

 .وبأجوائها

ذلك أن هذه الثروة هي التي تقدم لإلنسان املادة التي تقّوم حياته من 
غذاء واملاء واهلواء والدواء والكساء والفناء الذي يؤويه, وما يرتبط هبا ال

 .من قريب أو من بعيد

 k﴿: وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا بأمثال قوله تعاىل
l m﴾ )وقوله)١٠: الرمحن , :﴿Ö ×   Ø Ù Ú Û Ü  

Ý  Þ ß﴾ )١٣: اجلاثية.( 

حياته, وضعت فاألرض بام فيها من ثروة هتيئ وحتفظ لإلنسان حق 
 .وخلقت من قبل اهللا تعاىل لإلنسان

ة الستفادة اإلنسان منها, رة وميّرس ثم إن هذه الثروة جعلت مسخّ 
 .فليس فيها غري مقدور لسيطرته مما أعد ليستثمره يف إقامة هذا احلق

وقد أثبتت التجربة البرشية عىل خمتلف مديات التاريخ أن الثروة 
احتياجات اإلنسان بام يعطيه هذا احلق,  ية لسدّ املتوفرة يف هذه الطبيعة كاف

 .رشيطة أن ختضع لعدالة التوزيع

يف توزيع الثروة يزيد يف حق إنسان فهو عىل  اجمحفً  اومتى رأينا تفاوتً 



   ٢١  توفري حق احلياة

حيث  $أفاد هذا اإلمام عيل  حساب نقصان حق إنسان آخر, وقديًام 
 .»عٌ يَّ َض مُ  قٌّ ا َح هَ بِ انِ ىل َج إِ الّ وِ إِ  ةً ورَ فُ وْ مَ  ةً مَ عْ نِ  ُت يْ أَ ا رَ مَ «: يقول

بد أن يكون إىل جانب  ال –وبغية الوصول إىل هذه الغاية  −فإذن 
 .وفرة اإلنتاج عدالة توزيع

٢Kא

وهو العنرص الذي ينفرد به الترشيع اإلسالمي, والوسيلة التي يتميز 
 .هبا نظامه االقتصادي مما سواه من النظم االقتصادية يف العامل

الثروة الطبيعية التي وضعت  ويراد به أنَّ تّرصف اإلنسان يف هذه
ووظفت لتوفري حق احلياة له, هو ليس من نوع ترصف املالك يف ملكه, 

 .وكل به, واخلليفة فيام استخلف عليه امفيوإنام هو من نوع ترصف الوكيل 

ذلك أن املالك احلقيقي هلذه الثروة هو اهللا تعاىل, أما اإلنسان 
ذه الثروة يف حدود ما يف الترصف هب −عز وجل  −فمستخلف من قبله 

 .يقرره له من االستخالف

يعني أن هذا يلزم اإلنسان بأن يترصف يف هذه الثروة لتوفري حق 
 .احلياة له وفق النظام االقتصادي اإلهلي

يتميز هذا النظام يف جمال حتقيق العدالة يف التوزيع بوضع  اوأيًض 
 :اإلنسان أمام عاملني يأخذان بيده إىل هذا, ومها
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 لرتبيةا. أ
ويراد به أن اعتقاد اإلنسان املسلم باملعاد جيعله بني رجاء الثواب 
وخوف العقاب يف اآلخرة بام يكّون لديه الشعور الذايت الذي يمنعه من 

 .جتاوز حدود النظام

وهذا العامل هو األقوى ألنه يقوم بعملية الضبط والتوازن بصورة 
 .تلقائية

 القانون. ب
ة ثمرهتا يف إنسان ما, فأمامه قانون العقوبات, وعندما ال تؤيت الرتبي

 .وهو الضابط الرادع لإلنسان أن يميل عن نقطة التوازن

وإذا أردنا أن نشري إىل جزئية من جزئيات هذا, فاألمثلة غري قليلة, 
ألخيه عقيل بسواه من املسلمني يف  $مساواة اإلمام عيل : ومن أشهرها

توزيع أموال بيت املال كان يقرر هذا, توزيع أموال بيت املال, ألن نظام 
وعندما حاول عقيل االستزادة عىل غريه من املسلمني أشعره اإلمام عيل 

, حيث أمحى له حديدة بالنار وقرهبا منه, لرييه أنه إن أفلت من اعمليً  $
 .فلن يفلت من عقوبة اآلخرة −عىل تقدير ذلك  −عقوبة الدنيا 

 اهللاِ و«: ا إىل هذه القصة, يقوليشري فيه $فمن خطبة لإلمام عيل 
ُكْم َصاعً َحتَّى اْس  ,َلَقْد َرَأْيُت َعِقيًال وَقْد َأْمَلَق  وَرَأْيُت  ,اَتَامَحنِي ِمْن ُبرِّ

ُعورِ  َدْت ُوُجوُهُهْم  ,ِمْن َفْقِرِهمْ  ,ُغْربَ األْلَوانِ  ,ِصْبَياَنُه ُشْعَث الشُّ َكَأنََّام ُسوِّ
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 .بِاْلِعْظلِمِ 

دً وَعاَوَدِين ُمؤَ  َفَظنَّ  ,َفَأْصَغْيُت إَِلْيِه َسْمِعي ,اَر َعَيلَّ اْلَقْوَل ُمَردِّدً وَكرَّ  ,اكِّ
بُِع ِقَياَدُه ُمَفاِرقً  ,َأينِّ َأبِيُعُه ِدينِي ُثمَّ َأْدَنْيُتَها  ,َفَأْمحَْيُت َلُه َحِديَدةً  ,َطِريَقتِي اوَأتَّ

َق ِمْن  ,ي َدَنٍف ِمْن َأملََِهاَفَضجَّ َضِجيَج ذِ  ,ِمْن ِجْسِمِه لَِيْعَتِربَ ِهبَا وَكاَد َأْن َحيَْرتِ
َأ َتِئنُّ ِمْن َحِديَدٍة َأْمحَاَها  ,َثِكَلْتَك الثََّواكُِل َيا َعِقيُل  :َفُقْلُت َلهُ  ,ِميَسِمَها

ِين إَِىل َناٍر َسَجَرَها َجبَّاُرَها لَِغَضبِهِ  ,إِْنَساُهنَا لَِلِعبِهِ  رُّ َذى وال َأ َتِئنُّ ِمَن األ ,وَجتُ
 .)١(»!?َأِئنُّ ِمْن َلَظى

 d﴿ :ويشري القرآن الكريم إىل وسيلة االستخالف بقوله تعاىل
e   f     g ih﴾ )٧: احلديد(. 

٣Kא

كامل اإلنتاج بام يتطلبه من اآللة واجلهد, ذلك أن  −هنا  −وأعني به 
 الثروة ما مل تستخرج وهتيأ لالستهالك عن طريق الزراعة والصناعة ال

 .تصلح لالستفادة منها

       Í Î Ï Ð﴿: ويقرر القرآن الكريم هذا, بقوله تعاىل

Ñ Ò﴾ )وقوله تعاىل)٦١: هود , :﴿T U V W  X 
Y Z [ \ ]  ̂`_ a b﴾ )١٥: امللك(. 

                                                 
 .٢٢٤يتربأ فيه من الظلم, رقم  $,  من كالم لإلمام عيل ٢هنج البالغة, ج )١(
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وبعد هذه اإلملامة اخلاطفة بوسائل توفري حق احلياة لإلنسان يف 
 اعندما يرشع, حيسب أيًض القرآن الكريم, فإن هذا بدوره يرينا أن اإلسالم 

حساب التطبيق فيقرر الوسائل واألساليب التي تقوم بدور تطبيق الترشيع 
 .وحتقيق اهلدف منه

كذلك يرينا أن الترشيع يستمد من واقع اإلنسان, وأن التطبيق 
 .يتمشى وذلكم الواقع

وهذا هو أهم ما يتوخاه املرشعون االقتصاديون واملفكرون العامليون 
ن النظام يف ترشيعه وتطبيقه وفق طبيعة اإلنسان ويلتقي مع من أن يكو

 .واقعه

يوصلنا إىل الغاية, فال  اوآمنً  اممهدً  اأقول هذا ألضع للرأي طريقً 
نحتاج أن نّرشق أو نغّرب بغية الوقوف عىل نظام عاملي جديد يوفر 

 .لإلنسان حقه يف احلياة
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   ٢٧  احلرية مفهوم حائر

<

من القضايا اللغوية املعروفة تطور داللة الكلمة من مفهوم إىل آخر 
 .وفق تطور الواقع احلضاري للمجتمعات

كام  −, وألن عربيتنا )احلرية(ومن هذه األلفاظ يف لغتنا العربية كلمة 
من اللغات املفتوحة التي متتلك القدرة واملرونة بام يساعدها  −هو معلوم 

يف جمال األلفاظ أو جمال املعاين, استقبلت  ي, سواءً عىل أن تأخذ وتعط
وبرحابة صدر املفهوم اجلديد هلذه الكلمة, وذلك أن كلمة احلرية يف 
: تركيبها اللغوي العريب مصدر صناعي مأخوذ من قول أجدادنا العرب

حر الرجل حير حريًة, إذا خلص من الشوائب أو الرق أو اللؤم, وهلذا 
فت يف معجمنا ا اخللوص من الشوائب أو الرق أو (للغوي العريب بـ ُعرِّ

 ).اللؤم

ثم وعندما جاء اإلسالم وهو حيمل معه حضارة جديدة ذات أبعاد 
متكاملة, وعنارص متتامة, ومن أهم معاملها ما احتوته من ترشيع شمل 
مجيع شؤون وأطراف احلياة بأحكامه ومفاهيمه, ضّيق يف داللة كلمة 

مصطلح ترشيعي ينطوي يف داللته عىل ما يقابل  احلرية, حيث حوهلا إىل
ويضاد الرقية, ذلك أن املجتمع العريب وكذلك املجتمع البرشي بعامة كان 

 .طبقة الرقيق وطبقة األحرار: يوم جميء اإلسالم يضم طبقتني

وركز االستعامل القرآين املفهوم املذكور يف الذهنية العربية والذهنية 
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 .اإلسالمية

   y z { |          } ~ _ a` b﴿: اىلومنه قوله تع
c d e﴾ ]وقوله تعاىل ]١٧٨: البقرة :﴿J K  L M 

N O P Q R S        T﴾ ]والتحرير ]٩٢: النساء , − 
من شائبة العبودية ) اإلنسان املسلم(يعني ختليص الرقبة املؤمنة  −هنا 

 .والرقية

فقه واستمرت داللة الكلمة يف عامل الترشيع اإلسالمي ولغة ال
 .اإلسالمي ال تعني إالّ هذا املدلول

ولكن, بعد إعالن حقوق اإلنسان وترمجته للغة العربية, وكذلك 
جلان جاك روسو الفيلسوف ) العقد االجتامعي(ترمجة أمثال كتاب 

الفرنيس, ورسالة روزفلت الرئيس األمريكي األسبق إىل الكونجرس 
حرية التعبري : ات أربعاألمريكي التي ضمنها وجوب أن تسود العامل حري

ترمجة  اوحرية العبادة والتحرير من احلاجة والتحرير من اخلوف, وأيًض 
الكتب االجتامعية للرادة األوائل من كتب االجتامع أمثال دركهايم, محلت 

يعني التخلص من سيادة  اجديدً  يف لغتنا العربية مدلوًال ) احلرية(كلمة 
قل السيادة من الفرد إىل الشعب, اإلنسان احلاكم لإلنسان املحكوم, ون

وفق ما يقننه الشعب من دساتري وأنظمة تتضمن متطلبات ومقتضيات 
وثيقة حقوق اإلنسان ووثيقة : احلرية املعلن عنها يف الوثائق احلديثة أمثال

 .احلريات األربع وغريها

وألن هذه الداللة لكلمة احلرية, أو املفهوم القانوين للحرية يرتبط 
باجلانب الترشيعي لإلنسان, ولتفاعل احلضارة الغربية التي  اوثيقً  اارتباطً 

حتمل هذا املفهوم مع حضارتنا اإلسالمية وهي من احلضارات الترشيعية, 
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كان عىل الفقهاء املسلمني دراسة هذا املفهوم يف ضوء املبادئ الترشيعية 
ر من هذا اإلسالمية العامة وإبداء الرأي اإلسالمي يف املسألة بغية التحر

 .التخبط الذي ملسناه يف تعريف ونقد احلرية

وقد يرجع عدم البحث يف املسألة إىل االعتقاد باستقاللية اإلسالم, 
وهو يشء مقبول, إال أنه علينا أن ننظر املسألة من خالل واقع الرصاع 
الفكري القائم بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية, وبخاصة يف 

التطبيقية التي تكشف عن مدى حتقيق اإلنسانية بمعناها  جماالت الترشيع
 .اوجمتمعً  االواقعي لإلنسان فردً 

وسأحدد يف هذا الطرح مركز البحث وحمور الرصاع ألضعه بني يدي 
 :الفقهاء املسلمني ليعربوا عن وجهة النظر اإلسالمية يف هذه املسألة

سلطة من الفرد إىل إن احلرية يف احلضارة الغربية تعني نقل السيادة وال
الشعب, ويتم هذا عن طريق وضع الدستور واألنظمة التي حتقق هذا 

 .اهلدف من ِقبل املرشعني املمثلني هلذا الشعب

فاملنطلق هو قدرة الترشيع عىل ختليص الفرد من عبودية الفرد : وعليه
 .يف جمال احلكم, وما يتشعب عن ذلك ويدور يف فلكه

مية يف إيران خطوة موفقة بوضع وقد خطت اجلمهورية اإلسال
 .الدستور اإلسالمي

ويبقى أن ُيطلب من الفقهاء املسلمني يف هذه اجلمهورية القيام برشح 
 .امقارنً  اقانوني  فقهيا االدستور رشًح 

وهبذا نستطيع أن نقدم النموذج احلي للحرية بمعناها احلديث 
 .وبشكله الرشيف النظيف
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 :عىل دعامتني, مها وفيام أفهمه أن احلرية تقوم

 .النظام العادل �
 .متتع املواطن بحقوقه كإنسان يف ظل النظام العادل �

وأقول يف ظل النظام العادل لئال يتجاوز املواطن التمتع بحقوقه إىل 
 .مصادرة حقوق اآلخرين

حترر اإلنسان من ظلم اإلنسان اآلخر  −يف ضوء هذا  −فاحلرية تعني 
 .م النظام عندما ال يكون عادًال باالعتداء عىل حقوقه, ومن ظل

هذا هو حترير املسألة التي آمل أن تدرس دراسة فقهية يتوصل من 
خالهلا إىل نتائج حتل مشكلة حماولة فهم الرأي اإلسالمي فيها, واهللا تعاىل 

 .ويل التوفيق وهو الغاية
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   ٣٣  الدراسات املقارنة ودورها يف حل مشكالت الفكر اإلسالمي

ليست الدراسات املقارنة يف جماالت العلوم اإلسالمية باليشء 
وألفوا  الرسائل,اجلديد, فقد عرفها العلامء املسلمون القدامى, وكتبوا فيها 

للعالمة ) تذكرة الفقهاء(كتاب : فيها الكتب, وحيرضين اآلن من عناوينها
, ولكن ايف الفقه أيًض  البن قدامة املقديس وهو) املغني(احليل, وكتاب 

خالل مدة  −أعني غري املقارنة  −نتيجة الرتكيز عىل الدراسات اخلاصة 
احلكم العثامين ضعف التوجه للدراسات املقارنة, وضمرت الكتابة فيها 

 .وعنها

إىل أن هناك من مشكالتنا الفكرية, وبخاصة يف جمايل العقيدة  اونظرً 
العام للثقافة اإلسالمية العامة عند والفقه ما ُاختذ بسبب انخفاض الوعي 
 .بد من الدعوة إىل التقريب املسلمني عامل تبعيد بني املسلمني, ال

من شعور وإحساس املسلمني اآلن برضورة  اونلمس هذا واضحً 
 .إجياد مؤسسات للتقريب بني املذاهب اإلسالمية

ومن غري شك إن ألمثال هذه املؤسسات دورها الفاعل يف التقريب 
ألهنا تنطبع يف الغالب بالطابع  ولكناملسلمني وتضييق الفجوة,  بني

, بينام األمر اجدً  السيايس يأيت استقباهلا من قبل الناس والقبول هبا قليًال 
الدراسات املقارنة, وبخاصة عندما تتبناها املنشآت العلمية من  يفخيتلف 

هلا يكون  األساسيةمعاهد وجامعات وغريها وتدخلها ضمن براجمها 
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الدور الفاعل واملقبول, ومن غري شك أهنا ستؤيت ثامرها يانعة وترتك 
 .املؤثرة رهااآث

 .املقارنة واإلكثار منها أمهية الدراساتعلينا أن نؤكد  ,لذلك وهلذا

بالنجف األرشف, ) كلية الفقه(وأمامنا جتربتان قائمتان, أوالمها يف 
سيد حممد تقي احلكيم, فقد بدأت ذلك بمؤلف عميدها األسبق أستاذنا ال

 − وبجدارة  −, الذي شق طريقه )األصول العامة للفقه املقارن(املعنون بـ 
يف كلية  ادراسي  اإىل أن يكون أهم املراجع يف جماله, حيث اعتمد مقررً 

 .الفقه, ورجع إليه الكثريون ممن ألف يف أصول الفقه

ي مهدت وقد كان هذا الكتاب اخلطوة األوىل يف هذا الطريق الت
السبيل إىل خطوات رائدة تبعته وتابعته, وجلها من تالمذته الذين خترجوا 
عىل يديه يف كلية الفقه, ويف معهد الدراسات اإلسالمية يف جامعة بغداد, 

 :وأتذكر منهم
أحكام السجون بني (الدكتور الشيخ أمحد الوائيل يف كتابيه  -

 ).ذهبيةمن فقه اجلنس يف قنواته امل(و) الرشيعة والقانون
: القياس(الدكتور السيد مصطفى مجال الدين يف كتابه  -

 ).حقيقته وحجيته
االجتهاد أصوله (الدكتور السيد حممد بحر العلوم يف كتابيه  -

 ).عيوب اإلرادة يف الرشيعة اإلسالمية(و) وأحكامه
) إحياء األرايض املوات(الدكتور حممود املظفر يف كتابيه  -

 ).لدولة فيهاالثروة املعدنية وحقوق ا(و
بيع (واملرحوم الدكتور السيد عبد اهلادي احلكيم يف كتابيه  -
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 ).عقد الفضويل يف الفقه اإلسالمي(و) املعاطاة

وعىل هذا املنهج سارت كلية الفقه يف رسائل املاجستري والدكتوراه 
 .التي تلزم طالهبا هبا

امعة ج − بكلية اآلداب ) معهد الدراسات العليا(والتجربة الثانية يف 
 .بغداد, وقد شملت باإلضافة إىل العلوم الرشعية, التاريخ اإلسالمي

وكان هلاتني التجربتني صدامها املؤثر, وبخاصة يف الدراسة اجلامعية 
للشيخ اجلنايت, وهو ) الفقه املقارن(كتاب : بإيران, وقد رأيت من هذا

أيت يف جمموعة حمارضاته التي ألقاها عىل طلبته يف جامعة طهران, كام ر
للشيخ السبحاين من ) امللل والنحل(جمال دراسة األديان واملذاهب كتاب 

أساتذة احلوزة العلمية بقم, وقد أسمح لنفيس أن أضيف يف جمال العقيدة 
 ).خالصة علم الكالم(كتايب 

ومنها يف جمال علم احلديث الرشيف, الدراسة املقارنة التي قام هبا 
البخاري والكليني وكتابيهام الصحيح املرحوم السيد هاشم معروف عن 

 .والكايف

ولعل لوعي املسلمني بخطورة وخطر ما تعانيه احلضارة اإلسالمية 
من هجوم من قبل الغربيني زاد يف دفع املسلمني إىل املزيد يف التوسع 

 .بالدراسة املقارنة لفكرهم يف خمتلف مدارسه ومذاهبه

د أن ينترش ويستقر يف إن هذا النمط من الدراسة كفيل, وبخاصة بع
برامج املؤسسات العلمية اإلسالمية, يف أن يقوم بحل الكثري من 
مشكالت املسلمني الفكرية, ومن ثم يقطع الطريق أمام من يريد النفوذ 

 .من خالهلا إىل تعميق اهلوة بني صفوفهم



 يف السياسة رأي  ٣٦

ومن هنا, من عىل هذا املنرب احلر أدعو وبكل صدق وإخالص إىل أن 
يف أوساطهم العلمية سلوك هذا املنهج جلني ثامره املفيدة  يتبنى املسلمون

يف حل مشكالتنا الفكرية, ومن ثم توحيد صفوفنا يف املسرية, كام هي 
موحدة يف اهلدف, ويف الوجهة إىل حتقيق اخلري والسعادة, واهللا تعاىل ويل 

 .التوفيق, وهو الغاية
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   ٣٩  عيةالثقافة بني العلمية واالجتام

تعني ما تعنيه كلمة الثقافة املعارصة, فقد  قديًام ) الثقافة(مل تكن كلمة 
بعد  − َبْري الرماح, ومنه أخذ أجدادنا العرب  كان أبرز معاين الثقافة قديًام 

إطالقهم كلمة الثقافة عىل  −أن انتقلوا من مرحلة األمية إىل مرحلة الكتابة 
بري بني الرمح والقلم, إذ ال خيتلفان إالّ يف احلجم بري األقالم, للتشابه الك

 .والوظيفة, فالرمح كبري للقتال, والقلم صغري للكتابة

من املعاين احلسية,  − اغالبً  − وإذا عرفنا أن املعاين غري احلسية تؤخذ 
أضيف إىل معنى التثقيف أو الثقافة من الباب, ) التهذيب(علمنا أن معنى 

احليس من املعنى احليس, ذلك أن التهذيب يعني  أي من أخذ املعنى غري
 .إزالة الشوائب اخللقية التي تنعكس عىل السلوك فترضُّ به

إزالة  −هو اآلخر  −وهو هبذا يلتقي ومعنى التثقيف الذي يعني 
الشوائب من الرمح أو القلم, التي تنعكس عىل استخدامها فترض 

 .بوظيفتها

معنى التهذيب هو الرشيف ولعل من أقدم من استعمل التثقيف ب
 :الريض بقوله

ــــن ــــان ولك ــــودي الزم ــــف ع                     مل يثق
 ضـــج عـــود الزمـــان مـــن تثقيفـــي                    

 



 يف السياسة رأي  ٤٠

ويوم دخلت املفاهيم احلضارية الغربية إىل بالدنا العربية, وأراد 
ا يف اإلنجليزية, مل جيد أمامه ما يقابله) Culture(املرتجم أن يرتجم كلمة 

) ثقافة(إال كلمة  –لغتنا العربية, من املفردات اللغوية يف املعجم العريب 
فرتمجها إليها دون أن حيدد املعنى املستعمل فيه يف املفهوم احلضاري 
الغريب, فحملت يف املفهوم العام العريب االجتامعي عىل جزء من مدلوهلا 

صة, علمية وغري عامة وخا) املعارف(العلمي الغريب, وهو ما يعرف بـ 
 .علمية

إىل هتذيب لكان أقرب  cultureولو أن املرتجم العريب ترجم كلمة 
 .إىل معناها العريب الذي سأشري إليه

يف لغتنا العربية املعارصة, ) ثقافة(فصار هذا هو أحد املعنيني لكلمة 
 .وهو ما نستطيع أن نعرب عنه باملعنى االجتامعي

احلضارة أدركنا املفارقة التي وقع وبعد أن ترمجت أبحاث ودراسات 
حيث مل حيدد معناها كام هي يف املفهوم  cultureفيها املرتجم لكلمة 

: احلضاري الغريب, وذلك ألهنا تعني يف املصطلح العلمي احلضاري الغريب
من  اواجتامعي  اجمموعة ما يتدخل يف حتديد وتوجيه سلوك اإلنسان فردي 

 .يد وخالفهامعارف وأعراف وعادات وتقال

وهلذا رادف الكثريون بني مفهوم احلضارة ومفهوم الثقافة, ومن ثم 
 .بني لفظ احلضارة ولفظ الثقافة

ويبدو أن هذا اإلدراك للمفارقة يف اخللط بني مفهومي الثقافة العلمي 
واالجتامعي جاء بعد أن تركز وترسخ املعنى االجتامعي للثقافة يف الذهنية 

لك الذهنية العربية اخلاصة غري املتخصصة يف دراسة العربية العامة, وكذ
 .احلضارة أو علم احلضارة



   ٤١  الثقافة بني العلمية واالجتامعية

وبعد أن أوقعتنا هذه املفارقة يف اخللط بني املفهومني يف مفارقات 
 .أخرى كثرية انعكست عىل سلوكنا وأثَّرت فيه

 أننا مل نعد نفرق بني ثقافتنا اإلسالمية التي تتدخل تدخًال : ومن أمهها
وبني الثقافات  اواجتامعي  ابناء الشخصية اإلسالمية فردي يف  امباًرش 

 .األخرى

مواد التعليم يف هو برجمة مناهج و − هنا  − د يذكر ومثال واح
املدارس من ابتدائية ومتوسطة وثانوية يف بلداننا اإلسالمية, وفق النظرة 

 .واخلربة الغربيتني

االجتامعية وقرصه فوقعنا جّراء هذا يف مفارقة عزل الدين عن احلياة 
عىل الرسد التارخيي حلوادث السرية النبوية, وبعض اجلوانب األخالقية 

 .الفردية, والعبادات مسلوبة العنرص االجتامعي

أن  −لعدم تفرقتنا بني مفهومي الثقافة  −والسبب هو أننا مل ندرك 
الربجمة الغربية هي جزء من الثقافة الغربية بمفهومها العلمي الذي يقوم 

 .بدور بناء الشخصية

بني الثقافة الغربية يف هذا املجال والثقافة  امع علمنا بأن هناك فرقً 
اإلسالمية, وهي أن الثقافة اإلسالمية ترى للدين الشمولية التي تستوعب 
كل شؤون احلياة بالتوجيه والتنظيم, ومن هنا يأيت دوره يف بناء الشخصية 

 .اإلسالمية

غربية هذا املذهب, وإنام تقرصه عىل اجلانب بينام ال تذهب الثقافة ال
الفردي الذي ينظم عالقة اإلنسان باهللا من خالل ممارسة الطقوس العبادية 

 .فقط



 يف السياسة رأي  ٤٢

واآلن, واملسلمون يتحركون نحو اسرتجاع شخصيتهم املسلوبة, 
واسرتداد هويتهم املستلبة, ليعيشوا يف ظل ما أراده اهللا تعاىل هلم من 

م أن يدركوا هذا الفرق بني مفهومي الثقافة العلمي الكرامة والعزة, عليه
 .واالجتامعي, وأن يتعاملوا مع الثقافات األخرى عىل هذا األساس

ال  يأخذون من الثقافات بمعنى املعارف اليشء املفيد, رشيطة أنْ 
تعرف يف لغة الفقه اإلسالمي  التييتناىف واملبادئ اإلسالمية العامة, 

دعوة إىل  −كام هو ثابت بالرضورة  −اإلسالم  بمقاصد الرشيعة, ذلك أن
 .العلم, واآلي القرآنية الكثرية دليل ذلك

هي خري شعار يرفع هنا, ) احلكمة ضالة املؤمن(والكلمة املأثورة 
العلم النافع, وبتعبري يلتقي وما  −يف هذا السياق  −ذلك أن احلكمة تعني 

 .نحن فيه تعني الثقافة املفيدة
الوسائل  −بمفهومها العلمي  −قافات األخرى ويأخذون من الث

واألساليب, التي تعني اخلربة إليصال الفكرة, ورشيطة أن ال تكون 
الوسيلة أو األسلوب مما خيالف التعليم واإلرشاد اإلسالمي, فال يطاع اهللا 

 .من حيث يعىص
م عىل اإلنسان املسلم حيرِّ ) ال يطاع اهللا من حيث يعىص(إن هذا املبدأ 

 .ول إىل طاعة اهللا عن طريق معصيتهالوص
 .ال يتوصل إىل احلالل عن طريق احلرام: وبتعبري آخر

إن هذا املبدأ هو التعليم اإلسالمي العام الذي جيب عىل اإلنسان 
املسلم أن يأخذ به ويستهدي بإرشاده وتوجيهه يف اختيار الوسيلة أو 

 .األسلوب
 استخدام الوسائل فلنا أن نستفيد من خربات الثقافات األخرى يف

 .واألساليب, ولكن يف هدي املبدأ العام املذكور
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   ٤٥  الفكر الترشيعي وحتضري األمة

يف هذا السياق, ذلك ) فكر(بد من حتديد املراد من كلمة  يف البدء ال
أن الكلمة أصبحت تعطي يف لغتنا العربية املعارصة أكثر من معنى, فهي 

م والتدبُّر والتأمُّل : يتعن ر بمعنى التفهُّ التفكري الذي هو عملية التفكُّ
 .والتحليل والتعليل وما إليها

يراد  الذيوتتم هذه العملية بإعامل الفكر, وهو املعنى الثاين للكلمة, 
ل, أو الوحدة العضوية يف جهاز التفكري  به الذهن أو العقل, أو قوة التعقُّ

 .بوظيفة التفكري عند اإلنسان التي تقوم

تفرز الرأي, ذلك الرأي هو املعنى الثالث  − عادة  −وهذه العملية 
 .لكلمة فكر

 :تعني − اإذً  −فكلمة فكر 

 Thinking / Cerebration تفكري= فكر  .١
 Intellect / Mind عقل, ذهن= فكر  .٢
 Thought / Ideaرأي, فكرة = فكر  .٣

عنى الثالث الذي هو والذي نعنيه من كلمة فكر يف هذا السياق هو امل
 .هو النتاج الفكري −هنا  −اآلراء واألفكار, فاملراد بالفكر 



 يف السياسة رأي  ٤٦

والنتاج الفكري أو األفكار كلام متيزت بالظواهر أو اخلصائص 
اخلمس التالية استطاعت أن حترض األمة, وأن تصنع هلا الوجه احلضاري, 

 :وهي

 .األصالة -
 .العمق -
 .االستقاللية -
 .الشمولية -
 .الوفرة -

يمثل نظرهتا إىل واقع الكون واحلياة  افلسفي  اة التي متلك فكرً فاألم
 .واإلنسان هي ذات حضارة, وفلسفتها وجه من وجوه حضارهتا

يف مجالياهتا التطبيقية, هي أمة  ادً متجسِّ  افني  اواألمة التي متلك فكرً 
 .متحرضة, وفنوهنا وجه من وجوه حضارهتا

األديب مجهوره املتلقي ويتفاعل  واألمة التي متلك أدبيات خياطب هبا
معه يف تنمية الذوق وإثارة العاطفة وصقل اإلحساس, هي أمة تتميز 

 .بحضارهتا, وأدهبا وجه من وجوهها

ومن أهم ما يصنع احلضارة ويعطي لألمة وجهها احلضاري, 
الفقهي أو (وخيصها بحضورها املتميز بني األمم هو الفكر الترشيعي 

 ).القانوين

لتي لدهيا نتاج فكري ترشيعي فربكته يف قواعد حّولته إىل علم فاألمة ا
= , ثم قولبته يف مواد قانونية نقلته بواسطتها إىل نظام )الفكر املنظم= (

, هي أمة متحرضة, هلا مركزها اخلاص بني األمم املتمدنة, )الفكر املقنن(



   ٤٧  الفكر الترشيعي وحتضري األمة

يعرب ن, عمل ذلك أن حتويل الفكر اخلام إىل فكر منظم ثم إىل فكر مقنّ 
 .عن سمو يف التفكري ونضج يف أدواته من ذهنيات وخلفيات ثقافية

التي تعيش حالة رصاع مع  −كأمتنا اإلسالمية املعارصة  −واألمة 
أمم أخرى الستبعاد سيطرهتا أو نفوذها أو تدخلها يف شؤوهنا بشكل أو 

 .آخر

قد تفرض عليها طبيعة وضعيتها يف املعرتك أن ختلق اإلرادة 
 .ية واالقتصادية والسياسية بالفكر املقنناالجتامع

ولعل من مزايا قواهر الظرف اإلسالمي الراهن أن َوَضَع املسلمني يف 
وكأمثلة أسوقها هنا وليس من  − بدايات خط اإلرادة االجتامعية فرأينا 

أن تصدر النجف يف أوائل الستينيات امليالدية  −باب اإلحصاء واحلرص 
لعمالق الفكر اإلسالمي املعارص أستاذنا ) دنااقتصا(و) فلسفتنا(كتايب 

الدراسات التي متهد : الشهيد الصدر, ومها يمثالن الفكر املنظم, أو قل
 .األرضية للفكر املقنن

يف النظام السيايس (يصدر الدكتور العوا كتابه  ١٩٧٥ويف عام 
 .فينضم إىل رصيفيه السابقني يف التمهيد للفكر املقنن) للدولة اإلسالمية

الدستور اإلسالمي, ويف عام  ١٩٧٩ورأينا إيران تصدر يف عام 
يعلن املجلس اإلسالمي الدويل للعامل البيان العاملي عن حقوق  ١٩٨١

 .اإلنسان يف اإلسالم

جملة اجلمعية (تنرش جملة بحوث االقتصاد اإلسالمي  ١٩٩٣ويف عام 
صيغة "وهو ) البنوك(, قانون املصارف )الدولية لالقتصاد اإلسالمي

مقرتحة لتنظيم القطاع املرصيف يف بلد يتطلع إىل تطبيق الرشيعة 



 يف السياسة رأي  ٤٨

, من إعداد مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك "اإلسالمية
 .عبد العزيز يف جدة

 .وهذه وأمثاهلا متثل الفكر الفقهي املقنن

بد من وجود  وإىل جانب ما أرشت إليه من دراسات وأنظمة ال
 .متد الفكر الترشيعي باحلاجة التي حيتاجها موسوعات ترشيعية

: يف املوسوعات الفقهية اإلسالمية, أمثال وهذا ما نراه متمثًال 
املوسوعة الفقهية املرصية واملوسوعة الفقهية الكويتية, ومعجم الفقه 
احلنبيل وموسوعة الفقه املالكي, وما تعمل عىل إصداره اآلن احلكومة 

 .رة معارف الفقه اجلعفرياإلسالمية يف إيران من دائ

وكذلك يتمثل يف الفهارس التفصيلية ملوسوعات الرتاث الفقهي 
فهارس كتاب األم للشافعي, وفهارس كتاب جواهر الكالم : أمثال

 .للنجفي

وكذلك يتمثل هذا يف املعجامت التي تضم املتون الفقهية, أمثال 
الينابيع إصدار مؤسسة اإلمام الكلبايكاين, وسلسلة ) معجم الفقه(

 افقهي  االفقهية إصدار مؤسسة الشيخ مرواريد, وتضم مخسة وعرشين متنً 
 .ألعالم الفقه اجلعفري

يف املعاجم واملوسوعات التي حتتوي اآلراء الفقهية  اويتمثل أيًض 
للشيخ الكتاين ) معجم فقه السلف: (لألوائل من فقهاء املسلمني, أمثال

كرمة, واملوسوعات التي يعدها من منشورات جامعة أم القرى بمكة امل
موسوعة فقه إبراهيم النخعي, : ويصدرها الدكتور قلعه جي, أمثال

وموسوعة فقه أيب بكر الصديق, وموسوعة فقه عمر بن اخلطاب, 



   ٤٩  الفكر الترشيعي وحتضري األمة

وموسوعة فقه عيل بن أيب طالب, وموسوعة فقه عبد اهللا ابن عباس, 
ي, وموسوعة وموسوعة فقه عبد اهللا ابن عمر, وموسوعة فقه سفيان الثور

 .فقه احلسن البرصي

إن هذه األعامل الفكرية الترشيعية تلمسنا أن املسلمني تأهبوا للعودة 
 .لتسلم قيادة العامل

بد لنا من التأكيد عىل حضور اإلرادة اجلامعية واإلرادة  ومن هنا ال
وباستمرار حتى الوصول إىل اهلدف, واهللا تعاىل ويل  االجتامعية دائًام 
 .الغاية التوفيق وهو
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   ٥٣  بني الواقع والبديلني

أوزارها وتوطدت أقدام  األوىلمنذ أن وضعت احلرب العاملية 
بني الواقع  ااملستعمر الغريب يف بالد املسلمني, واملسلمون يعيشون سياسي 

 .والبديلني

الواقع السيايس الذي ال يقوم عىل أساس من تطبيق الرشيعة 
, والبديل له الذي يريده املسلمون ويعملون من أجله وهو اإلسالمية
, والبديل اآلخر الذي يطرحه املستعمر الغريب بغية أن يصارع اإلسالم
فيقيض عليه, أو يشله عن أن يكون هو النظام السيايس  اإلسالميالبديل 

 .يف حياة املسلمني

 األنظمةوقيام  ويف بداية هذه احلقبة, بعد سقوط الدولة العثامنية
نصت دساتري هذه األنظمة اجلديدة عىل أن  اإلسالميةاجلديدة يف البلدان 

هلذه العبارة أو البند الدستوري أن حتمل  وأريد "اإلسالمدين الدولة هو "
يعني أن من الرشوط التي ينبغي أن  ا, قانونيً اوآخر إعالميً  اتفسريين قانونيً 

يكون من املسلمني ال من غريهم من تتوفر يف رأس احلكم يف الدولة أن 
 مأما اإلسالميةأن يسم الدولة بالسمة  ا, وإعالميً األخرى واألديانامللل 
فيملك هبذا عواطفهم ومن ثم عقوهلم, أما واقع الدستور فال بد  أتباعها

, اإلسالميةأن ختتلف وتتعدد مصادره عىل أن يكون من بينها الرشيعة 
يعرف  كمصدر ترشيعي هو يف ما اإلسالمية وجمال االستفادة من الرشيعة
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الدساتري منحى  والشخصية فقط, ألن الدستور يف حقيقته ينح باألحوال
الغربية حيث يقوم عىل مبدأ فصل الدين عن السياسة وعزل الدولة عن 

 .الدين

 ... !!هذا هو الواقع 

توخاها املستعمر الغريب, أمهها أن يبقى له  أهدافوكانت هلذا الواقع 
, ليصل عن اإلسالميةنفوذه الفكري بعد انسحاب جيوشه من البلدان 

يف ثروة هذه البلدان  أطامعهغاياته االقتصادية فيحقق  إىلطريق هذا النفوذ 
الزراعية  وأرضهاومياهها البحرية والنهرية  االسرتاتيجيةالغنية بمواقعها 

 .هذه إىلومستخرجاهتا املعدنية, وما 

 اإلسالمعَده عن بُ : ء املسلمني هذا الواقعووعى الواعون من أبنا
 إىل, ففكروا يف العودة اوسياسي  ااقتصادي  ونفوَذ الطامعني فيه افكري 

شأوا اجلمعيات نللحكم, والعمل من أجل ذلك, فأ انظامً  اإلسالم
 ,اإلسالمهلذا الواقع, وهو  األول, وطرحوا من خالهلا البديل اإلسالمية

كيمه يف حياة املسلمني وتغيري واقعهم السيايس غري وذهبوا يعملون عىل حت
 .إسالميواقع  إىل اإلسالمي

بد للمستعمر من طرح  ال إليه  تصبو ولئال حتقق هذه اجلمعيات ما
 .البديل اآلخر

 :غايتني مها إحدىحتقيق  إىلوكان هيدف من طرحه 

 .لشل حركته اإلسالميللبديل  اجعله موازنً  .١
ع عند فرض الرضورة السياسية جعله القائم مقام الواق .٢

 .تغيريه



   ٥٥  بني الواقع والبديلني

فكان مصطفى كامل ) القومية(بديل طرحه املستعمر هو  وأول
داعية  إيرانداعية القومية الرتكية يف تركيا, ورضا هبلوي شاه  أتاتورك

, وساطع احلرصي مفكر وداعية القومية العربية إيرانالقومية الفارسية يف 
 .يف البالد العربية

غري القليل من تغريب  ءلقوميات كان اليشويف ظالل هذه ا
 .املسلمني

 األحزابعن طريق  اإلسالميةوبعد أن دخلت الشيوعية البالد  ,ثم
الشيوعية, كان املستعمر الغريب يرصد حركتها, ولئال تكون البديل 

نظام شيوعي يربط البالد  إىلتغيري الواقع  إىلاملزاحم الذي هيدف 
طرح املستعمر ) كتلة الدول االشرتاكية(باملعسكر الرشقي  اإلسالمية

 إىليشل حركة الدعوة  بالد العربية بديًال الالغريب االشرتاكية, وبخاصة يف 
 ., ويزاحم الدعوة الشيوعية ليخرجها من مناطق نفوذهاإلسالمتطبيق 

وقيام  إيرانيف  اإلسالمولكنه, وبعد أن تم له هذا فوجئ بانتصار 
, فام كان منه اونظامً  اوحده دستورً  اإلسالمم التي حتكّ  اإلسالميةالدولة 

الّ أن طرح البديل القومي, ولعله آخر سهم يف كنانته يرمي به, وهو إ
كام يسميهم دوركهايم  −  األذنابالديمقراطية, فدفع عمالءه من املثقفني 

 .ةاملطالبة بتطبيق الديمقراطي إىلمن الذين كانوا ينادون باالشرتاكية  −

 ةالعراقي ةواملعارض ةالكويتي ةمن املعارض اآلنعه نسم وهذا ما
 .وغريمها

نرفضها  وإناملذاهتا,  ةال نرفض الديمقراطي − كمسلمني–ونحن هنا 
 :مرينأل
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الدخول  األمريكية اإلمربياليةألهنا املنفذ الذي تريد : األول -
 .عىل ثرواتنا السيطرةعقولنا, ومن ثم  إىلمنه 

 .الرأسامليةمن  أساسألهنا تقوم عىل : الثاين  -

هلا رشيطة  وندعو ةديمقراطيالنحن نرحب ب: وهلذين وغريمها نقول
 .ال الرأساملية اإلسالم أساسأن تقوم عىل 

 .اآلخرين بإرشافال  بإرشافناتطبق  أن ا, وثانيً هذا أوًال 

خري نموذج يقتدى به, فقد استطاعت الثورة  اإليرانية التجربةولنا يف 
 اترشيعً  اإلسالميالعامل النظام  أعني أمامتضع  أن إيرانيف  اإلسالمية

 .اوتطبيقً 

نقول هنا ألننا متى تساهلنا يف بقاء الواقع املر عىل ما هو عليه, أو 
 ال ـومن غري شك  ـ سنبقىتساهلنا يف أن تكون ممارسة التغيري لغرينا 

الرمحة وباطنه  هوجود مزيف ظاهر إىلوجود لنا إن كان األول, أو سننتهي 
 .عذاب إن كان الثاينال

 .نكون أو ال نكون إمابد منه وهو  وهذا يضع أمامنا املفرتق الذي ال

علينا أن نتحرك ولكن بوعي ويقظة, نعي الواقع الراهن وما  اإذً 
 .ض عنه من حوادث, ونحذر أن نستغفل فنغبنخسيتم

وعلينا وبكل قوة عزم وصالبة أن نردد أمام الطامعني قول شاعرنا 
 :العريب القديم

                    وجــــــديأيبفــــــإن املــــــاء مــــــاء
ـــــرُت                      ـــــري ذو حف ـــــُت  وبئ  وذو طوي

 



   ٥٧  نيبني الواقع والبديل

 .فاألرض لنا, وثروتنا لنا

 .واملستقبل ملبدئنا اإلسالم العظيم, وليس لغريه

الرأساملية عىل بلداننا  الديمقراطيةعن طريق إن سيطرت  أمريكاإن 
سوف تسيطر عىل ثرواهتا بواسطة عمالئها اجلدد, وستكون السيطرة هذه 

 .املرة كاملة

وهبذا تستطيع أن تقف أمام استفادتنا كمسلمني يعملون لتحكيم 
اإلسالم يف حياهتم من هذه الثروة يف رفع مستوى أوطاننا, ومن ثم نرش 

مل, ذلكم اإلسالم الذي أصبح اخلطر املهدد الذي حتسب اإلسالم يف العا
العاملية له كل حساب, وبخاصة بعد قيام اجلمهورية اإلسالمية  اإلمربيالية

قيام مجهوريات  إىليف إيران وتطلع الشعوب اإلسالمية يف البلدان األخرى 
 .مماثلة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية إسالمية

 



 

 



 
�  نالثاماملقال  �

א א
א

 

  
  
  

8  



 

 



   ٦١  الوعي السيايس ودوره يف حتديد املوقف

من الكلامت العربية التي أصبحت منذ نصف قرن ) الوعي(كلمة 
 .حتمل أكثر من معنى, باإلضافة إىل معناها اللغوي املعجمي القديم اتقريبً 

وهبذا قد حيصل يشء غري قليل من اخللط يف استعامهلا لعدم التمييز 
 .ملعجمي واحلديث العلميبني معنييها القديم ا

بد لنا يف البدء من معرفة مفهوميها املشار إليهام لندرك  ومن هنا ال
 ).الوعي السيايس(املراد من كلمة 

اللغويون العرب عىل أن املراد من الوعي يف االستعامالت  نّص 
 .العربية هو اإلدراك والفهم

 .ويعنون هبذا مطلق اإلدراك ومطلق الفهم

 .هنم يرادفون بني الوعي والعقلإ: وبتعبري أدق

يف تعريفهم للذكاء ) وعي(ولعله هلذا تبنى علامء النفس العرب كلمة 
الذكاء هو الوعي الذي يعني القدرة عىل فهم األشياء أو املواقف : فقالوا
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 .أو احلوادث

وعي فردي وآخر : ويف علم النفس االجتامعي نّوعوا الوعي إىل
 .مجعي

هو إدراك املرء لذاته وملا حييط به : ي الذايتوالوعي الفردي أو الوع
 .امباًرش  اإدراكً 

هو فهم األفراد وإدراكهم : والوعي اجلمعي أو الوعي اجلامعي
 .للعالقات االجتامعية القائمة بينهم وللتجارب املشرتكة بينهم

وقد ينمو هذا النمط من الوعي فيحفز إىل االشرتاك يف حتمل 
 .للنهوض بمجتمعهم ةاملسؤولي

ولعالقة الوعي بتحمل املسؤولية, وتوفر األهلية للتكليف, اعتربه 
يف توجه اخلطابات الرشعية لإلنسان  اورشطً  االترشيع اإلسالمي أساًس 

يف حتّمل  االبالغ سن التكليف, وكذلك اعتربته القوانني الوضعية أساًس 
ابلته القيام بواجبات املواطنة, ويف مق ةاملواطن البالغ سن الرشد مسؤولي

 .فواجبه عىل الدولة توفري حقوق املواطنة له

ويف بلداننا اإلسالمية, وبسبب املقارنات العلمية بني الرشيعة 
من حرية  اوالقانون, وامتالك الصحف األوىل يف تاريخ صحافتنا شيئً 

الوعي (آخر هو  االقول يف التحليل والنقد, بدأنا نسمع ونقرأ مصطلحً 
 ).السيايس
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ادث التارخيية السياسية رأينا أن الوعي السيايس له ومن خالل احلو
 .الدور األول والواعي يف حتديد املوقف السيايس

وهذا يعني أن النجاح واإلخفاق يف حتديد املوقف السيايس يعتمدان 
 .عىل مدى عمق وسالمة الوعي السيايس للقضية

فام هو الوعي السيايس, لنكون من خالل معرفته بمستوى قضيتنا 
سالمية, وبخاصة أننا اآلن نعيش معرتك الرصاع احلضاري بني اإل

من النظرية اإلسالمية  اجزءً حضارتنا اإلسالمية التي تدرج السياسة 
من التطبيق اإلسالمي, واحلضارة الغربية التي تفصل بني الدين  اوجزءً 

 .والسياسة

لة بإدراك األمة لواقعها والتفكري يف مصريها وحماو اقد يعّرف سياسي 
 .التطوير إىل مستقبل أفضل

ال يمكن األخذ به عىل إطالقه,  −نحن املسلمني  −لكن هذا عندنا 
بد من أن  ألن منطلقات التفكري عندنا, ومرتكزات البحث يف القضايا ال

تقوم عىل أساس مبدأ أعىل أو خط عام يف الترشيع اإلسالمي لنضمن 
 .السالمة يف املعطيات والنتائج

لنا من حتديد مفهوم الوعي السيايس من خالل النظرية من هنا ال بد 
اإلسالمية, وكذلك هندف منه أن يتفهم ويدرك اآلخرون نقطة انطالقنا 
إىل حتديد املواقف السياسية, واملحور الذي تتمركز فيه حركة التطبيق يف 

 :, فنقولاوسلبً  ااملوقف إجيابً 
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 :ني, مهاإن الوعي السيايس اإلسالمي يقوم عىل بعدين أساسي

واقعهم السيايس يف  − كمجتمع أو أمة  −أن يعي املسلمون  .١
 .مستواه من حيث التخلف أو التقدم

املركز  − اكذلك بصفتهم أمة أو جمتمعً  −أن يعي املسلمون  .٢
 .السيايس الذي أراده الترشيع اإلسالمي هلم

موقعهم الذي ينبغـي هلـم  −يف هذا السياق  −وأعني باملركز السيايس 
نــوا فيــه مــن اهلــرم الســيايس يف هــدي حتديــد النظريــة السياســية أن يكو

 .اإلسالمية

وعندما نرجع إىل القرآن الكريم لكي نرى النصوص اإلسالمية التـي 
حتدد هذا املركز ليتسنى لنا بعد ذلك االنطالق من املرتكز الذي تقـرر لنـا 

 :االنطالق منه, فإننا سنقرأ اآليتني التاليتني
١. ﴿N O P Q R S T     U V 

W  X ZY﴾ ) ١١٠آل عمران(. 

٢. ﴿Z [ \ ] ̂   _ ` a﴾ 
 .)١٤٣ :البقرة(

فاإلخراج يف اآلية األوىل يعني التأهيل للقيادة, وهو يقوم عىل 
 :ركيزتني

 .اإليامن باهللا -
امتالك القدرة عىل التمييز بني املعروف الذي حيقق املصلحة  -
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 .لإلنسان, واملنكر الستبعاد املفسدة عن اإلنسان

 .عل يف اآلية الثانية يعني حتميل املسؤولية القياديةواجل

ويرجع هذا إىل أن الترشيع اإلسالمي يف مبادئه العليا وخطوطه 
العامة, التي تنطلق منها اجتهادات الفقهاء واملرشعني اإلسالميني, وتعود 

 .إليها, هي من صنع اهللا تعاىل وجعله

, وبني أن ل يشء علًام وفرق أن يكون الترشيع من صنع اهللا املحيط بك
 .يكون من صنع اإلنسان الذي ال يدرك من واقع األشياء إال ظواهرها

عندما نريد أن نحدد موقفنا  −نحن املسلمني  − وهذا يتطلب منا 
بد  السيايس من أية قضية من القضايا السياسية التي نعيشها أو نعايشها, ال

نفهم الواقع وخطأ  أن: من أخذ هذين البعدين يف اعتبارنا وحساباتنا
التطبيق فيه, وأن نفهم املركز وما يوحيه إلينا يف تصويب اخلطأ ومعاجلة 

 .القضية

عىل املسلمني أن تكون لدهيم القدرة عىل فهم األحداث  نإأي 
الرجوع إىل  −السياسية التي ترتفع هبم إىل مستوى معرفة واقع احلادث 

 .تقييم احلادث الترشيع اإلسالمي واالعتامد عىل معطياته يف

 :وبتوضيح أكثر

إن احلضارة اإلسالمية ختتلف عن احلضارة الغربية املعارصة يف أن 
الترشيع يف احلضارة اإلسالمية يقوم عىل أساس من العقيدة, ورأينا كيف 
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وتطبيق ) العقيدة(أن اآلية األوىل املذكورة يف أعاله قرنت بني اإليامن باهللا 
 ).لنهي عن املنكراألمر باملعروف وا(الترشيع 

يف  ايعني أن الترشيع كام يعتمد العقيدة أساًس  −بدوره  −وهذا 
 .له يف التطبيق ابد من اعتامدها أساًس  النظرية, كذلك ال

لذلك عقد االتفاقيات االقتصادية بني املسلمني  ولو أخذنا مثاًال 
متى كان االتفاق يؤدي إىل جعل السبيل للكافرين : وغريهم, فإننا نقول

عىل املسلمني فيذهب بمركزهم الذي أراده اهللا هلم, وذلك كأن يدخل 
اآلخرون من خالله البتزاز ثروة املسلمني املوجودة يف بالدهم, وعليها 

بد من أن يكون  اعتامد واستناد مركزهم, ومن ثم حرماهنم منها, فال
 .ااملوقف هنا سلبيً 

ل اليد العليا ومتى كان االتفاق ال يؤدي إىل مثل هذا, وإنام جيع
للمسلمني, أو التكافؤ بينهم وبني اآلخرين عىل األقل, ال ضري يف أن 

 .يكون املوقف هنا إجيابًيا

هندف من حتقيق ذينك  اأو إجيابً  ايف حتديد املوقف سلبً  −هنا  −فنحن 
 .ااألمرين املتالزمني يف النظرية إىل أن يكونا متالزمني يف التطبيق أيًض 

يل للغري علينا ألنه الترشيع الذي حيقق لنا فنحن ال نجعل السب
بد من أن  مصلحتنا وحيتفظ لنا بمركزنا, وألن اهللا تعاىل أراد ذلك لنا, فال

 .آخر, وهو الذي يرتبط بالعقيدة انصل إىل رضاه تعاىل هدفً 
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متى التزم املسلمون هبذين البعدين للوعي السيايس يف حتديد املوقف 
عّرب عنها القرآن  التيونوا يف موقع الكرامة, من القضايا استطاعوا أن يك

 d e   f﴿: يف أمثال قوله تعاىل) العزة(الكريم بـ 
g﴾ )وهو ما حيقق اهلدف املرتبط بالعقيدة ,)٨: املنافقون. 

إىل أن الوعي اإلسالمي عند  −وبوضوح  −تشري  − اآلن  −والوقائع 
 ارتفاعه ألن يكون يف −برسعة  −املسلمني بدأ يأخذ هذا املسار, ويتنامى 

 .بمستوى األحداث, وإنه ليبرش بتحقيق النرصة وحتقق العزة دائًام 

 .واهللا ويل التوفيق وهو الغاية
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   ٧١  من املغالطات سياسيا

ما تستعمل اللغة العربية  اوغالبً ) مفاعلة(عىل وزن ) مغالطة(كلمة 
, اغالط فالن فالنً : طرفني فأكثر, فيقالهذا الوزن لوقوع فعله بني 

 .وغالطت هذه اجلامعة تلك اجلامعة

أعني  ,واملغالطة تعني إظهار الغلط مظهر الصواب, أو بالعكس
 .إظهار الصواب مظهر الغلط

, اويأيت هذا عادًة يف إطار املغالبة اهلادفة, وهي أن يغالب إنساٌن إنسانً 
هذا إىل حتقيق هدف ما, أو الوصول إىل أو أمٌة أمًة, بغية النفوذ عن طريق 

 .غاية ما

, والوهم اوقد تكون املغالطة يف املجال العلمي فتقلب احلقيقة ومهً 
حقيقًة, هبدف تغلب اخلصم يف املناظرة العلمية عىل اآلخر, وهو الغالب 

 .عليها قديًام 

يف خدعة رفع  اوقد تكون يف املجال السيايس, كام قرأنا ذلك تارخيي 
أفسد أمر : (احف يف وقعة صفني, التي قال فيها احلسن البرصياملص

عمرو بن العاص يوم أشار عىل معاوية برفع املصاحف : الناس اثنان
فحملت, ونال من القراء, فحكم اخلوارج, فال يزال هذا التحكيم إىل يوم 

السيوطي يف ترمجة يزيد بن معاوية من تاريخ : انظر −) إلخ.... القيامة



 يف السياسة رأي  ٧٢

 .−اخللفاء 

 .يف القديم إال أنه كان قليًال 

وألنه قد يفيد احلادث من خربة وجتارب التالد, رأينا التاريخ يعيد 
نفسه, وبأوسع مما كان األمر عليه قديًام, فقد عمدت األيديولوجيات 

تقوم عىل أساس اخلداع  −كام نعلم  − السياسية احلديثة وبخاصة الغربية 
يام فيام يدور بينها وبني البلدان ذات والتضليل والتضبيب والتغبري, الس

إن بقي أصحاهبا عىل وعي من حقائقها  التياحلضارة املناهضة حلضارهتا, 
سوف تسد منافذ النفوذ إىل خريات تلكم البلدان أمام طمع أصحاب 

 .األيديولوجيات اإلمربيالية

مع  امن هنا اعتمدت تلكم األيديولوجيات أسلوب املغالطة سياسي 
 .لبالد املستعمرةأبناء ا

طْرُح نظرية فصل الدين عن الدولة, ونظرية فصل الدين : ومن هذا
 .عن التعليم

خيتلف عن واقع املسيحية باعتبارها  اإن واقع اإلسالم باعتباره دينً 
نظرية فلسفية عن الكون واحلياة (, وذلك ألن اإلسالم عقيدة ادينً 

) ظيم القانوين واألخالقييشمل كل جوانب احلياة بالتن(ونظام ) واإلنسان
 ).طريقة خاصة يف التفكري والسلوك(ومنهج 

ال يوجد ُبعٌد يفصل بينه وبني الدولة, وإنام  − بواقعه هذا  −فاإلسالم 
 .الدولة هي إحدى جوانب احلياة التي يشملها بنظامه القانوين واألخالقي

ا فهو يف الدولة دستورها ونظامها, إليه ورودها ومنه صدورها, وهذ
 .امنيعً  اهو املربط والرابط الذي يقف أمام النفوذ اإلمربيايل سد 



   ٧٣  من املغالطات سياسيا

من املغالطة, وذلك ألن حتقيق شمول الدين  ـ هناـ بد  ال ,فإذن
للدولة بالتنظيم حقيقة ثابتة وقائمة وال غبار عليها, فليس أمام 

اإلمربيالية إالّ أن تعمل عىل سلب وعي اإلنسان املسلم  ةاأليديولوجي
 .لذلك

وكانت املغالطة أن تقيس األيديولوجية اإلمربيالية اإلسالم 
 .باملسيحية

الفرتاق  −كام يقول املناطقة  − وهو قياس باطل ألنه مع الفارق 
 .عن املسيحية − يف واقعه كدين فيام أوضحنا  − اإلسالم 

وقد التمست املغالطة الغربية إىل مترير هذا القياس الباطل وتغرير 
 مفارقات وأخطاء احلكام املسلمني يف الكثري من عهود املسلمني به, ويف

األنظمة املتأخرة بام يشبه ما كان يفعله رجال الكنيسة أو رجال األنظمة 
 .بإسناد ودعم الكنيسة

فغطت عىل الفرق بني اإلسالم يف واقعه النظري وتطبيقاته السليمة 
حيث كان ومفارقات وأخطاء احلكام املشار إليهم يف الواقع التطبيقي 

 .اإلسالم يطبق ويعمل به يف احلدود التي ال يصادم فيها مصالح احلكام

ورأينا اإلسالم يف الكثري من بلداننا  ,ومن هنا انطلت املغالطة وُقبلت
اإلسالمية املستعَمرة يركن يف حماريب املساجد وزوايا التكايا, ويفصل بينه 

 .للدولة اعية ترشيعً , ويؤخذ بالقوانني الوضاتامً  وبني الدولة فصًال 

عن التعليم فيصبح أضعف املواد الدراسية, وما يدرس  اويفصل أيًض 
 .منه أبعد ما يكون عن واقع احلياة االجتامعية

 .وبخاصة يف جماالهتا االقتصادية والسياسية



 يف السياسة رأي  ٧٤

واآلن, وبعد انتشار الوعي اإلسالمي بفعل التوسع يف الدراسات 
بل املسلمني مل تعد تنطيل هذه املغالطة اجلامعية والدراسات اإلعالمية من ق

 .عىل املسلمني, فقد كشفت األقالم احلرة زيفها وألعوبة من هم وراءها

 :ومن نتائج هذا الوعي اإلسالمي

 .أن كانت الثورة اإلسالمية يف إيران -
والثورات الثقافية بأقالم الكّتاب املسلمني يف البالد  -

 .األخرى
الداعية إىل تطبيق اإلسالم واحلركات اإلسالمية املعارضة  -

 .وإىل إبعاد األنظمة الوضعية الوافدة اونظامً  ادستورً 
أن أصبحنا نقرأ يف كتابات املثقفني : اومن نتائجه أيًض  -

الغربيني من جامعيني وغريهم ما يؤكد اختالف اإلسالم 
عن املسيحية بكونه يف واقعه النظري خيتلف عن واقعه 

اإلسالمية ذات املفارقات  عرف باحلكومات امفيالتطبيقي 
 .واألخطاء البعيدة عن واقع النظام اإلسالمي

يف موقع انطالقها, يأيت  اوهذا كام يعرب أن املغالطة ُكشف عنها أيًض 
عىل السري  −نحن املسلمني  − وبقوة لنا  احافزً  عامًال  −باإلضافة إىل هذا  −

حياتنا, حقق  وبكل تصميم وعزم عىل الدعوة إىل تطبيق اإلسالم يف واقع
 .اهللا لنا ذلك, إنه تعاىل ويل التوفيق وهو الغاية
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   ٧٧  اهلوية اإلسالمية أّوالً 

بني يدي اآلن لونان من الدراسات العلمية املعارصة كرست ُأوالمها 
ُفّرغت أخرامها هن يف وسط هذا العامل املعارص, ولدراسة واقع العرب الرا

 .احارض املسلمني يف العامل املعارص أيًض لدراسة 

وهي دراسات علمية واعية وجادة, بأقالم علامء متخصصني بالعلوم 
السياسية والتاريخ املعارص, وخرباء مارسوا العمل السيايس أو العمل 

 .االقتصادي أو العمل الثقايف

 :وقد تضمنت هذه الدراسات النقط التالية

رب واملسلمني يف املجاالت لواقع كل من الع اأمينً  اعرًض  -
 .االقتصادية والسياسية والثقافية

للنهوض  عىل املشكالت القائمة التي تتطلب حًال  اتأكيدً  -
 .بذلكم الواقع الراسف يف أغالل التبعية والتخلف

 .بحلول وعالجات لتلكم املشكالت ااقرتاًح  -

والباحثون الذين دونوا هذه الدراسات عرب ومسلمون, مما 
أنا أقرأ هذه الدراسات حيث مل أستطع أن أملس هوية كل استوقفني و

باحث منهم, ال من خالل الدراسة وال من خالل النتائج التي توصل إليها 
 .وال من خالل املقرتحات التي تقدم هبا



 يف السياسة رأي  ٧٨

فلم أقف عىل العروبة كهوية هلم, وال عىل اإلسالم كهوية متيز 
 .شخصياهتم الفكرية

فقد يرجع هذا إىل أنه  ام يتعّلق بالعروبةفيوإذا حاولنا أن نعلل ذلك 
ال يوجد فكر عريب حيمل السامت العلمية التي تؤهله ألن يستند عليه 
الباحث يف الدراسة فيكون مقياس اخلطأ والصواب, ويرجع إليه يف إعطاء 

 .املقرتحات املستقاة من واقع الشخصية العربية

وأهم ما لدهيا من  وهذا ألن العرب قبل اإلسالم كانوا ُأمًة أمية,
أي السجل الذي  ,الشعر اجلاهيل الذي قيل فيه إنه ديوان العرب: الثقافة

 .حيمل ما يملكون من ثقافة

وهذا الشعر ال نجد فيه الفلسفة الكاملة والواضحة التي متثل نظرة 
 .اإلنسان العريب للكون واحلياة واإلنسان

ياة لإلنسان وهذا الشعر ال نجد فيه الفكر الذي يمثل نظام احل
العريب, وال أقل من أن يمثل مادة النظام حلياة اإلنسان العريب يف جوانبها 

 .السياسية واالقتصادية والثقافية

 .وهذا هو واقع العرب قبل اإلسالم

 .أما بعد اإلسالم فكل ما يملكون من فكر هو من اإلسالم

 − ولألسف −ومن هنا ما كان للعريب أن ينفصل عن اإلسالم, ولكن 
كبري بالفكر االشرتاكي  قرأت يف هذه الدراسات من هو متأثر إىل حدٍّ 

بالفكر الرأساميل  اكبري أيًض  الدكتاتوري, ومن هو متأثر وإىل حدٍّ 
 .الديمقراطي, ومن هو متأثر بالفكر العلامين دونام حتديد هلوية



   ٧٩  اهلوية اإلسالمية أّوالً 

كعرٍب مسلمني أو  −ننا ال نستطيع أن نسرتد ألمتنا إ:  ومن هنا أقول
شخصيتها املميزة إالّ إذا اتسم ُمفكُروها باهلوية   −سلمني غري عرب كم

 .اإلسالمية

بد أن يتخلص  ذلك أن من حياول التخلص من التبعية يف اهلوية ال
 .من التبعية يف الفكر أوًال 

وال يعني هذا أين أمنع االستفادة من فكر اآلخرين وثقافتهم, فلنا أن 
يف حدود املحافظة عىل أصالة هويتنا  نستفيد من فكرهم وثقافتهم ولكن

 .وعىل مقومات شخصيتنا

 .اهلوية اإلسالمية أوًال : افإذً 

ومن منطلق امتالكنا هلويتنا واعتدادنا بأصالتها واستقالهلا نبحث 
 .وإلخ... ونقرتح

−, فاالشرتاكية ا, متغري سياسي انحن اآلن يف عامل مضطرب فكري 
تلفظ أنفاسها األخرية, وكذلك  −تيوبخاصة بعد سقوط االحتاد السوفي

جمتمعات عرص املعلومات الذي  −ومن غري تردد  −الدكتاتورية ال تطيقها 
, ذلك أن من أهم أدوار املعلومات نرش الوعي االسري غذً  دخلنا فيه نغذّ 

 .وتركيزه

أن ال ترى  احثيثً  اودافعً  اقوي  اأما الرأساملية الديمقراطية فيكفينا حافزً 
 ادولي  اارعها عىل الساحة املعارصة غري اإلسالم وال جتد نظامً يص افكرً 

 .ينافسها أو يزامحها عىل هذا العامل املعارص غري اإلسالم

جيب عىل املفكرين اإلسالميني  فرصة مواتية −فيام أعتقد −  إن هذا
وا بشخصيتهم واملسلمني اغتنامها ليؤكدوا هويتهم اإلسالمية, ويعتدّ 



 يف السياسة رأي  ٨٠

ركوا يف خمتلف امليادين واملحاور, وجماالت احلوار اإلسالمية, وليتح
اهلوية اإلسالمية والشخصية : املختلفة من منطلق هذين البعدين

 .اإلسالمية

هي دعوة أخوية كريمة أوجهها إىل هؤالء العلامء وأمثاهلم : اوأخريً 
الذين نعتز هبم ونفتخر بحضورهم عىل الساحة الفكرية, أن يتوجهوا 

المي, وأن تتأصل بحوثهم يف الدراسة والنتيجة وجهة البحث اإلس
 .بالفكر اإلسالمي, واهللا ويل التوفيق وهو الغاية
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   ٨٣  التالعب باأللفاظ سياسيا

من أطرف وأخطر ألوان االستغفال والتضليل السياسيني ما  لعّل 
 .انستطيع أن نطلق عليه التالعب باأللفاظ سياسي 

فقد تعمد األيديولوجيات السياسية االستعامرية بغية الوصول إىل 
أهدافها من تضليل شعوب البلدان املستعمرة إىل التوسل بطريقة التالعب 

 .باأللفاظ

 ).العلامنية(ومن أوضح وأهم األمثلة لذلك كلمة 

مل تكن هذه الكلمة بصيغتها املاثلة مما قد استعمل يف املجتمعات 
ة, والذي كان يستعمل يف مواضعها نسبة إىل الِعْلم العربية القديم

 .العاملية): العامل(العلمية, ونسبة إىل الَعْلم ): املعرفة(

 .وال يزال اللفظان يستعمالن حتى اآلن

وهو فصل الدين  −بفتح العني  − أما املعنى االصطالحي للَعلامنية 
وهو فصل  −بكرس العني  −عن الدولة, واملعنى االصطالحي للِعلامنية 

عندنا قبل الغزو االستعامري  االدين عن العلم, فلم يكن هذا معروفً 
 .الفكري



 يف السياسة رأي  ٨٤

إن اخلروج عن الكنيسة يف الغرب الذي أدى باآلخرة باخلروج عن 
الدين, ومن ثم فصل الدين عن الدولة, وفصل الدين عن العلم, أدى 

 :إىل وضع أو بلورة املصطلحني التاليني اأيًض 

Secularism  اللغة اإلنجليزية ويفLaicism يف اللغة الفرنسية. 

واللغتان اإلنجليزية والفرنسية مها اللغتان اللتان محلتا معهام اجلديد 
 .من مصطلحات الفكر األوريب الثوري إىل البالد اإلسالمية املستعَمرة

 −باختصار  − وهاتان الكلمتان كام تقول املعجامت املزدوجة تعنيان 
 .الالدينية

= الالدينية, الدنيوية : من معاٍن, هي: Secularismذكر لكلمة فمام 
 ).وهي عدم اعتبار الدين يف أمور املعيشة(العلامنية 

التجرد من : العلامنية= الالدينية, الدنيوية : Secularityولكلمة 
 .الدين يف أمور املعيشة

: صريورة األمور علامنية, علمنة: تعلمن: Secularizationولكلمة 
 ).منفصلة عن الدين( ااألمور جتري علامنيً  جعل

 .الفرنسية ومشتقاهتا   Laicismوكذلك هي املعاين نفسها ذكرت لكلمة 

وعىل أساس من هذا الفصل بني الدين والدولة, والفصل بني الدين 
 .والتعليم أو العلم

الفصل بني الدين والدنيا, أصبح املجتمع الغريب : أو قل باختصار
 :نيينقسم إىل رجل



   ٨٥  التالعب باأللفاظ سياسيا

رجل دين, وهو الذي يربط تفكريه بعامل املغيبات ويصدر يف  �
 .أفكاره عن التكهن والكهانة

 .ومن هنا عرف رجل الدين عند اليهود والنصارى بالكهنويت
والرجل اآلخر, وهو رجل الدنيا الذي ال انتامء له إىل دين, وال  �

 .أقل من حتقق هذا منه يف شؤون الدولة والتعليم

أن ترتمجا ) Secularism(و) Laicism(اتني الكلمتني وعندما أريد هل
 .إىل اللغة العربية, ليس أمام املرتجم أن يرتمجها إالّ إىل الالدينية أو الدنيوية

وألن يف هذه الرتمجة مقابلة واضحة ملفهوم الكلمتني مما ينفر ويؤدي 
إىل الرفض وما قد ينتج عن الرفض من آثار غري مرغوب فيها  حتًام 
 .اامري استع

هنا تدخلت األيديولوجية السياسية االستعامرية فاختارت كلمة 
وهي تعني الدنيا,  − بفتح الالم  − ) عامل(بمعنى  −بفتح العني  −) َعْلم(

وليس فيها ما يف الدنيا من رصاحة وفضاحة, فرتمجت الكلمتان إليها مع 
 .بفتح العني) َعلامنية(إضافة أداة النسب, فكانت 

ىل أن فتح عني الكلمة قد يسبب فتح عيون الشعوب ثم تنبهت إ
, والعلم هو الذي حقق هذا )املعرفة(املستعَمرة ألهنا تعني النسبة إىل العلم 

 .التقدم التقني واملدين ألوروبا, فال جمال لرفضه, وال معنى لعدم قبوله

وحتت ستار هذا التالعب باللفظة من فتح عينها إىل كرسها تم وحتقق 
ر الغريب أن يعلمن الدولة, ويعلمن التعليم يف البالد اإلسالمية لالستعام
 .املستعَمرة



 يف السياسة رأي  ٨٦

وبعد هذا التامم املشار إليه أصبحنا نقرأ يف خجل أو وجل ألن األمر 
, نقرأ يف املعجامت املزدوجة ما قرأناه من منقوالت اومأنوًس  اعاد مألوفً 

ستخدم من إن كلمة علامنية ت: ذكرناها يف أعاله, ويف املصطلحات
 .السياسية والتعليمية: الناحيتني

فيقصد بعلامنية الدولة فصل السلطة الروحية عن السلطة السياسية, 
 .وعدم تدخل اهليئات الدينية يف شؤون احلكم

ويقصد بعلامنية التعليم قبول املدارس جلميع األطفال عىل خمتلف 
 . أخرىضغط أو دعاية لتفضيل عقيدة عىل عقائدهم واالمتناع عن أّي 
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   ٨٩  ليس غزًوا حضاريا

بام تشتمل عليه من علوم وآداب وتقاليد  −أية حضارة  − إن احلضارة 
وأعراف وعادات ومبادئ دينية أو غري دينية, متثل الفكر والسلوك ألمتها 

 .أو شعبها وجمتمعاهتا

 :اأو تأثريً  اوالتفاعل بني احلضارات تأثرً 

 .من حضارة ألخرى اوغزوً  اد يكون اخرتاقً ق -
 .وتبادًال  اوقد يكون تقارًض  -
 .من أخذ اجلديد املفيد اوقد يكون نوعً  -

 .ويف كل األحوال هو تفاعل

 ولكن من الذي حيدد لون ذلكم التفاعل?

من خالل التجارب الكثرية الكثرية التي مرت طوال مديات التاريخ 
ن التفاعل احلضاري, هو نمط وطبيعة البرشي املختلفة, إن الذي حيدد لو

 .احلضارة, وهدف وسلوك القائمني عليها

ما قام به اإلنجليز عندما : فمن األمثلة املستفادة من بعض التجارب
دخلوا العراق بعد احلرب العاملية األوىل, واستقرت هبم الدار فيها, وقر 



 يف السياسة رأي  ٩٠

مسارب هلم القرار عىل أرضها, واستوثقت هلم العرى يف خمتلف خطوط و
 .اجتاهاهتم

دأبوا عىل  − وبام يملكون من وسائل تربية ووسائل إعالم  −إهنم 
, ال من قريب وال من بعيد, )ال عالقة للدين بالسياسة: (إشاعة مقولة

وتأثر َمْن تأّثر هبذه املقولة الغازية اخلادعة, حتى عاد الطابع العام لعلامء 
وعدم التدخل يف الشؤون  الدين املسلمني هو البعد عن املجال السيايس

 .السياسية للشعب العراقي أو غريه

يف  −, ألنه اإن هذا اللون من التفاعل ال نستطيع إالّ أن نسميه غزوً 
وهو ابتعاد رجال الدين عن  −نقل جزء من احلضارة األوروبية  − واقعه 

ليتأثر به املسلمون يف سلوكياهتم, مع علم الغربيني بمخالفتهم  − السياسة 
ظرية السياسية اإلسالمية القائلة بأن النظام السيايس يف الترشيع للن

 .اإلسالمي جزء من الدين

 .إن هذا ال يعني يف أقل تقدير إالّ الغزو واالخرتاق

 .هذا من حيث واقع احلضارة الغربية وطبيعتها

العراق  واؤجافاإلنجليز : ومن حيث واقع القائمني عليها
ات املسلمني يف هذه البالد, وعىل أساس مستعِمرين, هدفهم ابتزاز خري

يف  امن هذا اهلدف وبغية حتقيقه كان عليهم أن يبعدوا كل ما يقف سد 
 .طريقهم أمام استعامرهم واستغالهلم

أن ُيعمل عىل نرش السفور بني املسلامت يف مرص أيام : ومثال آخر
 .العهد امللكي ومن قبل الزعيم زغلول

ني غري استالب ظاهرة سلوكية إسالمية ال يع − يف واقعه  −إن هذا 



   ٩١  ليس غزًوا حضاريا

أمام النفوذ الغريب  اقوي  اإلضعاف هذا الدين اإلسالمي الذي يقف ردءً 
 .املستعِمر

غزو واخرتاق من احلضارة األوربية للحضارة  −باآلخرة  −وهو 
 .اإلسالمية, نتبني هذا من خالل الغاية منه

ن املساجد يف يبنو −اآلن  − عندما نرى املسلمني  اوبعكسه متامً 
البلدان األوربية فإهنم مل يفعلوا هذا ليغزوا احلضارة األوربية وإنام ليمتثلوا 
أمر اهللا يف الدعوة إىل إقامة الصالة يف املسجد, ذلك أن هناك ظواهر 

 ويلتزم هبا املسلمون امتثاًال  ارشعي  اسلوكية ُيلزم هبا اإلسالم أتباعه إلزامً 
استغالل اآلخرين وسلب خرياهتم من برتول أو ألمر اهللا تعاىل, ال هلدف 

 .غريه

وأن يوجد مسلمون فرنسيون من أصل فرنيس يف بالد فرنسا ويقوموا 
بتطبيق الشعائر اإلسالمية ويلتزموا السلوكيات اإلسالمية, أمر طبيعي ال 

من احلضارة اإلسالمية للحضارة الغربية,  اواخرتاقً  انستطيع اعتباره غزوً 
الذي تلزم به املرأة املسلمة الفرنسية, ومل تفرضه هي, ومل  ذلك أن احلجاب

, وإنام اواخرتاقً  ايفرضه غريها عىل املرأة الفرنسية غري املسلمة ال يعد غزوً 
بد للمرأة املسلمة املؤمنة من االلتزام به, فإهنا إذا مل  هو سلوك رشعي ال

يوم  ب تكون خالفت أمر اهللا تعاىل, وعّرضت نفسها لعقوبتهتتحجّ 
 .القيامة

ُرها ) أعني املرأة املسلمة(وتكون األخرى لو أسفرت  وهي تأثُّ
بحضارة أوروبا بام يتناىف مع ما جيب أن تكون عليه من سلوك بصفتها 

 .امرأة مسلمة

فكون املسلم عليه أن يلتزم باإلسالم هذا الذي ال يفهمه اإلنسان 



 يف السياسة رأي  ٩٢

, فكام هو نواياهن زاوية األوريب الذي ينظر إىل املسلمني بمنظار واقعه, وم
يعمل عىل نقل حضارته إىل اآلخرين يمهد بذلك لنفوذه, ومن ثم حتقق 

 امطامعه وأغراضه, يعتقد أن اآلخر مثله يف هذا, مع أن الفارق كبري جدً 
ليعدل يف حق نفسه  اًس مقدّ  ادينيً  افهو يغزو ليظلم, واآلخر يؤدي واجبً 

 .وحق اآلخرين

ين يناهضون احلجاب اإلسالمي وحياربون من هنا نريد أن نقول للذ
إن ظاهرة احلجاب اإلسالمي عند املسلامت : املحجبات املسلامت يف فرنسا

 .احضاري  اليست غزوً 

ولعل األمر أكثر من هذا, إهنا جتسيد للحرية من خالل مبادئ حقوق 
 .اإلنسان التي تؤمن هبا فرنسا

إلسالمي يف ويف ضوء هذا, ومن غري شك, إن مقاومة احلجاب ا
 .فرنسا هتدف إىل أهداف أخرى

ومن غري شك, ومن خالل التجارب والصمود أمام احلق ومعه, 
 .ستكون يف صالح اإلسالم, ال يف صالح أعدائه
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   ٩٥  املعادلة السياسية القاسية

, وبخاصة يف الغرب, العل من أوسع األزمات األخالقية انتشارً 
 .مشكلة اإلجهاض

وأن هتز هذه املشكلة الفكر العاملي فيطلب أن تطرح يف آخر 
االهتاممات املتعددة واملتكررة بشأهنا وخطرها عىل مؤمتر القاهرة الدويل 

شكلة, ملن أقوى الدالئل عىل تعقد امل ١٩٩٤أيلول  − للسكان والتنمية 
واستعصائها العنيف الرافض لتقبل احللول املقرتحة واملعروضة قبل هذا 

 .املؤمتر

 !فيا ترى ملاذا ?

وهي ظاهرة حتمل يف معطيات وجودها  −من املفروغ منه أن املشكلة 
ذا تأثري خفيف, وقد  ا, وقد يكون ضعيفً امدّمرً  اخطر قد يكون قوي  دأبع

وتعقدها ظواهر أخرى, ويف األغلب تسبب يف وجودها  −يكون بني بني 
 .مشكالت أخرى

ونحن أمام مشكلة اإلجهاض نتعرف عوامل وجودها,  − هنا  − إننا 
املنذر ) التزايد السكاين(فكر الغريب, هو نرانا أمام مربر يطرحه ال

 .باالنفجار املدمر



 يف السياسة رأي  ٩٦

من منطلقات التفكري  من هذا التزايد, واحلدّ  بد من احلدّ  إذن, ال
بد  ا أن ننتبه إىل أن أية مشكلة يعطيها الغرب صفة العاملية, الالغريب علين

 .من أن يربطها بمصاحله ومطامعه العاملية

 .ففي أية رقعة من رقاع العامل يتزايد السكان ?

يف دراسة حول سكان العامل اإلسالمي أعدها مكتب الدراسات >
 اعامل إنجابً السكانية يف واشنطن, أشري إىل أن املسلمني هم أكثر شعوب ال

, فمن بني كل مخسة أشخاص يعيشون عىل سطح األرض اآلن اوتزايدً 
 .)١(<هناك واحد مسلم

 .بد من أن يرتبط احلل باملصالح الغربية إذن ال

 كيف نقف أمام هذا التزايد لئال يتحول إىل انفجار مدمر?

 .احلل هو أن نحدد النسل

 :عىل أن يأيت حتديد النسل عن طريق
 .منع احلمل .١
 .مرشوعية اإلجهاض .٢

 )!لعبة الفكر(هذه هي 

 وأين هي أزمة األخالق?

                                                 
 .م٣/٩/١٩٩٤فهمي هويدي, جملة املجلة, عدد : انظر )١(



   ٩٧  املعادلة السياسية القاسية

مشكلة لو : إن تزايد السكان يف العامل اإلسالمي كظاهرة, أو قل
أعني بالد  −افرتضنا ذلك, مل تتسبب يف هذه الرقعة اجلغرافية من العامل 

 .بوجود مشكلة اإلجهاض −املسلمني 

لة اإلجهاض يف العامل ذلك أن الدراسات الغربية تؤكد وجود مشك
 .الغريب

 !هل وعينا أن املعادلة هنا قاسية?

أن تكون املشكلة يف الغرب, وأن يلعب الفكر الغريب فيلزم بتطبيق 
 . حلوهلا عىل الرشق

 وما هي نتيجة هذه املعادلة القاسية?

, ألن يف تزايد عدد املسلمني ما هيدد )القمع امللثم(من غري شك هي 
 .لية الغربية ووجودها يف العامل اإلسالمييف نفوذ اإلمربيا

بد من أن تنظر من منظور ديني, وآخر  واملسألة يف الرأي اإلسالمي ال
 .واقعي

ففي املنظور الديني تتكاثف النصوص إىل مستوى التواتر يف أن ما 
أودعه اهللا تعاىل يف الطبيعة من خريات يكفي لتغطية كافة احتياجات 

 .البرش

إن ما يف الطبيعة من خريات لو ُأخضع لعدالة : ومن منظور واقعي
 .التوزيع ملا جاع فقري بسبب ما ُمّتع به غني

: من قبل املفكرين اوبحثً  اوال أريد أن أطيل فاملوضوع ُأشبع درًس 



 يف السياسة رأي  ٩٨

الفقهاء املسلمني واالقتصاديني اإلسالميني, بام ال حيتاج إالّ إىل لفت النظر 
 .إليه فقط

 :ه هنا يف هذه املعادلة القاسيةوكل ما أردت أن أشري إلي

 .القمع امللثم للرشق= لعبة الفكر الغريب + أزمة اخللق يف الغرب 
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   ١٠١  السالم سبيل للمسلمني أو عليهم

﴿` a   b c  d e f﴾)١(. 

متى حاولنا أن نستوحي معطيات هذه اآلية الكريمة يف إطار وضمن 
 −يات األخرى التي تتكامل معها يف وضع اإلنسان املسلم جمموعة من اآل

يف مركزه الذي يوفر له االستقاللية ويمنحه السيادة  − اوجمتمعً  افردً 
ويظلله بالعزة والكرامة والرشف, لرأيناها تفيد يف داللتها وتقرر يف 
 هدعوهتا أن املسلمني متى التزموا باإلسالم عقيدة ونظام حياة, ومبدأ ل

الفلسفية املستقلة للحياة, وله منهجه الذي يرسم أمام أتباعه نظرته 
ومعتنقيه طريق السلوك املستقيم إىل الغايات واألهداف اإلنسانية النبيلة 

 . كان هلم السبيل وليس عليهم

 N O P Q﴿: تتكامل هذه اآلية الكريمة مع قوله تعاىل
R ﴾]وقوله تعاىل, ]١١٠: آل عمران :﴿~ � ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦  § ̈ © ª « ®¬ ̄   ° 
± ² ³ ́ µ ¶ ﴾]وقوله تعاىل]١٣٩ ـ ١٣٨ :النساء , :
﴿a b c  d ef ﴾]٧١: التوبة[. 

                                                 
 .١٤١: النساء )١(



 يف السياسة رأي  ١٠٢

 بامذا تكون األمة خري أمة?

ال تتحقق هذه األفضلية لألمة إال عن طريق احلضارة التي متلكها 
 . وتريب شخصيتها وفق مبادئها وأبعادها

دة ونظام اجتامعي واحلضارة اإلسالمية بام تشتمل عليه من عقي
شامل ونظام خلقي فاضل, ومنهج يرسم الطريق الواضح إىل كل هذه 

 . تتميز ومتتاز عن سواها من احلضارات األخرى

إن هذه املميزات للحضارة اإلسالمية جتعل األمة التي تبني 
شخصيتها وفق تعليامهتا وتوجيهاهتا تشعر أهنا خري أمة, وجتعلها تلمس 

 . األخرى تني حضارهتا واحلضاراهذا بأدنى مقارنة ب

 ! املؤمُن العزَة عند الكافر? يوملاذا ال يبتغ

إنه َللفارق بني املؤمن بام يملك من وازع ديني, والكافر بام يفتقده 
 .منه

ذلك أن الرشيعة اإلهلية متنع أتباعها من االستغالل والظلم, فيام ال 
) املنفعة( نن يتخذ مغري املؤمن الذي تفرض عليه حضارته أ دنجد هذا عن

 .غايته, يف إطار تربيرها لوسائل االستغالل واالستبداد بغية الوصول إليها

 .والظلم يستلب العزة, ويلبس أصحابه لباس الغرور والغطرسة

يمنح أصحابه العزة, ويلبسهم لباس التواضع,  − ألنه عدل− والعدل 
 .ولكن من خالل الرفعة عام ينحرف بالسلوك عن االعتدال



   ١٠٣  السالم سبيل للمسلمني أو عليهم

إالّ للمؤمن لتكافؤ احلضارة وتكافؤ  نوالء املؤمن أن ال يكوو
األفضلية وتكافؤ العزة, وكل هذا لتتكامل القوى يف نرصة احلق وحتقيق 

 .العدل

يف إطار هذه اآليات الكريامت, ويف جمموعاهتا املتكاملة تعطينا آية 
عاته إن اهللا تعاىل من خالل ترشي: السبيل املذكورة يف مفتتح هذا احلديث

العادلة هيأ وأعد لإلنسان امللتزم هبا كل أجواء االستقاللية والسيادة 
للقوى اخلرية يف خط نرصة احلق وحتقيق  اوالعزة والوالء احلق, جتميعً 

 .العدل وإفاضة اخلري

وهذا يلزمنا من ناحية رشعية بغية أن نحتفظ هبذا املركز, مركز القوة 
مع غري املؤمنني من منطلق  − عاملإذا شئنا أن نت−أن نتعامل  واملنعة,

 ناالحتفاظ هبذا املركز, ومنطلق املحافظة عليه ألنه احلق الطبيعي لإلنسا
املسلم, منحه اهللا إياه ألنه مسلم هللا ومؤمن به, هبدف أن األفضلية والعزة 

 .منه والوالء له وفيه

 :من هذا املنطلق جيب أن يكون التعامل

 .غريمها نسرتد هبا حقناعسكرية أو اقتصادية أو  احربً  -
 ¬®﴿: , ولكن من منطلقانسرتد به حقنا أيًض  اأو سالمً  -

¯   ° ± ² ³ ́ µ ﴾ ومن منطلق املبدأ ,
 a   b c  d `﴿ :العام الذي قررته آية السبيل

e f﴾. 



 يف السياسة رأي  ١٠٤

فأية معاملة أو تعامل جيعل السبيل للكافرين عىل املسلمني غري جائز, 
 .سالميةوإنه ملحظور يف تقنيات الرشيعة اإل

 .ُهدينا الرشَد والرشاَد أن نعرف طريق احلق والعزة

 



 
 �  اخلامس عرشاملقال  �

א א

 

  
  
  

15 



 

 



   ١٠٧  البوليسية هناية االستعامر

العامل النفيس الذي يتمثل : إن أهم عاملني يف تفعيل االستعامر مها
يف حب السيطرة واهليمنة عىل الغري, والعامل املادي الذي يتمثل يف 

 .عىل ثروات البلدان األخرىاالستيالء 

اإلمرباطورية (ظهر االستعامر عىل مرسح احلياة فيام عرف بـ  وقديًام 
Empire ( وهي دولة كبرية تتألف من جمموعة بلدان أو أقطار أو أقاليم

 .ختضعها أقوى واحدة يف املجموعة حلكمها والتحكم فيها

ادت أمثال وشهد التاريخ الكثري من اإلمرباطوريات التي سادت ثم ب
اإلمرباطورية الرومانية واإلمرباطورية الفارسية, ومها أشهر إمرباطوريتني 

 .يف التاريخ القديم

ويف العرص احلديث أقامت بريطانيا إمرباطوريتها االستعامرية 
الواسعة فيام وراء البحار وكذلك أقام الربتغاليون إمرباطوريتهم التي 

, وأقامت دول أخرى إمرباطوريات امتدت حتى املياه الدافئة يف اخلليج
 .أخرى

ويقوم عىل رأس اإلمرباطورية دكتاتور ينطلق يف حتقيق إراداته من 
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 .حكم فردي مطلق

وسمي هذا اللون من االستيالء العسكري عىل الغري وعىل ثروة الغري 
وترجم يف لغتنا العربية إىل االستعامر العسكري  Imperialismباإلمربيالية 

ولكن لفظ اإلمربيالية يطلق عادة عىل نزوع «: بعلبكي يقول الدكتور
الدول األوروبية املعارصة إىل إنشاء اإلمرباطوريات يف خمتلف أرجاء 
العامل, فمنذ منتصف القرن اخلامس عرش وحتى أواخر القرن الثامن عرش 

متعددة  ااستعمرت إسبانيا والربتغال وفرنسا وإنكلرتا وهولندا بلدانً 
ية ودينية, وقد أدى ذلك إىل حروب استعامرية كثرية, بدوافع اقتصاد

 .وبخاصة يف القرنني السابع عرش والثامن عرش

ثم إن املوجة اإلمربيالية انحرست بعض اليشء يف أوائل القرن 
التاسع عرش, لتعود يف أواخره أشد وأقوى مما كانت وبخاصة يف بريطانيا 

وأملانيا وإيطاليا وروسيا  والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبلجيكا
واليابان التي راحت تنافس عىل احتالل املستعمرات يف إفريقيا والرشق 

 .األوسط والرشق األقىص

احلرب وقد أدى هذا التنافس إىل نشوب احلرب العاملية األوىل ثم   
 .)١(»العاملية الثانية بعد ذلك

ي ضد وهاتان احلربان العامليتان وما أفرزتاه من إثارة الوع
املستعِمرين لدى أبناء الشعوب املستعمرة أجلأ هذه الدول الكربى إىل 

                                                 
 .م, دار العلم للماليني١٩٨١, ١, ط١٧٧ـ  ١٧٦, ص ٥موسوعة املورد, مج  )١(
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تغيري وسائل وأساليب السيطرة عىل الغري من اإلمربيالية حيث انتهت 
وألغيت اإلمرباطوريات االستعامرية, ومن االستيالء العسكري إىل النفوذ 

 :السيايس واالقتصادي عن إحدى طريقتني

١Kא א

ويتمثل يف تشجيع الدول الكربى أبناءها عىل اهلجرة إىل البلدان 
املستعَمرة, واستيطاهنا, وتعمريها بإنشاء املشاريع من زراعية وصناعية 
وثقافية وخالفها بغية أن تغري بذلك اهلوية السكانية هلذه البلدان ومن ثم 

 .اعضويً  اربطها بالدولة الكربى ربطً 

اللون من االستعامر هو االستعامر الفرنيس ولعل أوضح مثال هلذا 
للجزائر الذي غري فيها أهم مقومات حياهتا العربية واإلسالمية بإجياد 
أجيال ال تعرف غري الفرنسية لغًة هلا, وغري العلامنية معتقًدا هلا, حتى 

 .شكلت هذه أعىل نسبة يف الشعب اجلزائري
٢Kא א

الدولة الكربى هنا ال تعتمد عىل اهلجرة ألن  وخيتلف عام قبله يف أن
اهلجرة حتولت إىل عامل إثارة ألن تقف الشعوب ضد االستعامر وبيدها 
وثيقة اإلدانة الواضحة, وال تعتمد عىل التغيري احلضاري ألن الشعوب 

 ختليفه ب تستبدلبه, وإنام رأت أن  اباملبدأ وأكثر اعتزازً  اأشد ارتباطً 
 .وجرها إىل الوراء لئال ترتبط بعجلة التقدم الشعوب املستعَمرة

 :وباختصار
اعتمدت عىل تشكيل حكومات تنفيذية من املوالني هلا مـن أبنـاء   .أ 

 .البلدان املستعمرة
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رسمت اخلطة لسياسة الداخل أن تبقـي الشـعوب املسـتعَمرة يف   .ب 
حــدود التخلــف احلضــاري والرجــوع إىل الــوراء ال التقــدم إىل 

 .األمام

يم من ضمن اخلطة السياسية املتخلفة, وبرامج اخلدمات فربامج التعل
 .األخرى كذلك

أن تتطور الشعوب املستعَمرة يف  −ألجل التوازن  −وسمحوا 
استخدام وسائل التمدن والرتفيه ألهنا بذلك توسع من أسواق ترصيف 
املنتوجات الزراعية والصناعية املستوردة واملصدرة إليها من الدول 

 .الكربى

 جانب هذا تبقى الدول الصغرى يف ختلفها احلضاري, ولكن إىل
ووسيلة اإلبقاء تتمثل يف سياسة التخليف من قبل املنفذين ال املتنفذين, 

 .لتوقيف وإيقاف حركة وتطور حضارهتم

وحيث بدأ العامل يتحول إىل عامل املعلومات واالتصاالت  −واآلن 
إلعالم من إذاعة وانفتح أمام الشعوب بكل مصاريعه عن طريق وسائل ا

مرئية ومسموعة ومقروءة وعن طريق أهم وحدة اتصال عرفها اإلنسان 
الذي استطاع أن ينقل الفكر بمختلف ) الكمبيوتر(هذا العرص وهي 

 .ألوانه بأيرس كلفة مادية وغري مادية إىل كل من يطلبه

الذي ) الفاكس(وكذلك عن طريق وحدة االتصال األخرى وهي 
ي بام أغنى عن الربيد والربق من حيث الرسعة طور االتصال الكتب

 .واألمانة

أصبح العامل يدرك خطر وخيبة االستعامر البولييس, ومن هنا احتدم 
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بني املستعِمرين واملستعَمرين, وألن األمل قوي يف أن الدول  االرصاع قوي 
الكربى ال تستطيع أن تغري األدوار أو تستبدل املرسحية أمام هذا الوعي 

ل وبعد هذه الصحوة الكربى سيستمر الرصاع فيام أقدر وسيكون الشام
النرص للشعوب عىل املنفذين واملتنفذين, واهللا تعاىل ويل املؤمنني ينرصهم 

 .من حيث ينرصونه ويعزهم بالرشف ويكللهم بالكرامة
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